
Swarzędz, dnia 18 sierpnia 2022 roku

WOS.6220.1.21.2021-10
Dot. sprawy: WOS.6220.1.21.2021

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po przedłożeniu przez firmę

Sławomir Wittke WITEX; TIME TO SLEEP
ul. Gołębia 6, 62-020 Swarzędz

wniosku  o  podjęcie  zawieszonego  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na utworzeniu
punktu  zbierania  odpadów  na  działce  o  numerze  ewidencyjnym  298/6  w  miejscowości
Gruszczyn, powiat poznański, woj. wielkopolskie, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

POSTANAWIA

podjąć  postępowanie administracyjne  w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego na utworzeniu  punktu  zbierania
odpadów na działce  o  numerze ewidencyjnym 298/6  w miejscowości  Gruszczyn,  powiat
poznański, woj. wielkopolskie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia  16 listopada 2021 r. (data wpływu do urzędu dnia 7 grudnia 2021 r.)
firma Sławomir Wittke WITEX; TIME TO SLEEP, ul. Gołębia 6, 62-020 Swarzędz, zwróciła
się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na utworzeniu  punktu  zbierania
odpadów na działce  o  numerze ewidencyjnym 298/6  w miejscowości  Gruszczyn,  powiat
poznański, woj. wielkopolskie.

W toku postępowania, pismem z dnia 26 maja 2022 r. wnioskodawca – Sławomir Wittke
WITEX;  TIME  TO  SLEEP -  wystąpił  o  zawieszenie  przedmiotowego  postępowania
administracyjnego. 

Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (t.j.  Dz. U.  z  2022 r.  poz.  1029  ze zm.),  organ
właściwy  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  wniosek  podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając  na  uwadze  powyższe,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz,  postanowieniem
nr WOS.6220.1.21.2021-8  z  dnia  1  czerwca 2022 roku  zawiesił  postępowanie
administracyjne  w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
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Zgodnie  z  art.  86d  ust.  2 ustawy  z  dnia  3  października  2008 roku o  udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (t.j.  Dz. U.  z  2022 r.  poz.  1029  ze  zm.),  jeżeli
w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji
przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania
uważa się za wycofane. 

Dnia 26 lipca 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu inwestor złożył wniosek
o wznowienie zawieszonego postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego należy podjąć zawieszone postępowanie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Gruszczyn
- BIP

3. a/a.

Sprawę prowadzi: Paulina Adamska, tel. 61 65 12 403
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