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Dot. sprawy: ROS.6220.1.40.2016

DECYZJA

Na  podstawie  art.  105  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),  w związku 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 2021 r. poz. 2373 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

umarza postępowanie administracyjne

jako bezprzedmiotowe

w  sprawie wniosku  dotyczącego  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  hal  magazynowo-produkcyjnych  wraz

z  infrastrukturą  techniczną  oraz  zapleczem  biurowo-socjalnym  na  nieruchomości  położonej

w miejscowości Rabowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 25/1 i 109 obręb Rabowice.

UZASADNIENIE

Dnia  31  sierpnia  2016 r.  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w Swarzędzu  wpłynął  wniosek  firmy

MTB Project Sp. z o. o., ul. Emilii Sczanieckiej 1/15, 60-215 Poznań, w sprawie wydania decyzji

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  hal

magazynowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym

na nieruchomości położonej w miejscowości Rabowice, na działkach o numerach ewidencyjnych

25/1 i 109 obręb Rabowice.

W  toku  postępowania,  pismem  z  dnia  16  listopada  2018 r.  (data  wpływu  do  urzędu:

19 listopada 2018 r.) wnioskodawca - MTB Project Sp. z o. o., ul. Emilii Sczanieckiej 1/15, 60-215

Poznań – wystąpił o zawieszenie przedmiotowego postępowania administracyjnego. 

W  następstwie  tego  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  postanowieniem

nr ROS.6220.1.40.2016-67  z  dnia  8  stycznia  2019  r.  zawiesił  postępowanie  administracyjne

w  przedmiocie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia

polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz

zapleczem  biurowo-socjalnym  na  nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Rabowice,

na działkach o numerach ewidencyjnych 25/1 i 109 obręb Rabowice.
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W okresie  trzech  lat  od  dnia  zawieszenia  przedmiotowego  postępowania  tj.  od  dnia

8  stycznia  2019  r.,  wnioskodawca  nie  złożył  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Swarzędz

żadnego  pisma  w  przedmiotowej  sprawie,  w  tym  nie  wystąpił  z  prośbą  o  podjęcie

postępowania.

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  2021 r.  poz.  2373 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. 

Wobec  powyższego,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  postanowieniem

nr  ROS.6220.1.40.2016-68 z dnia  29 marca 2022 r.  podjął  postępowanie administracyjne

w przedmiocie  uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną

oraz zapleczem biurowo-socjalnym na nieruchomości położonej w miejscowości Rabowice,

na działkach o numerach ewidencyjnych 25/1 i 109 obręb Rabowice. Jednocześnie, pismem

nr ROS.6220.1.40.2016-69 z dnia 29 marca 2022 r.,  w myśl  art.  10  § 1 ustawy Kodeks

postępowania administracyjnego organ zawiadomił strony, że zostały zebrane wystarczające

materiały do wydania decyzji oraz poinformował o możliwości i terminie wypowiedzenia się

oraz złożenia uwag i  wniosków w sprawie.  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne

uwagi i wnioski w sprawie. Wobec powyższego, organ przystąpił do wydania decyzji.

Art.  105  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania

administracyjnego  (t.j.  Dz.  U  z  2021 r.  poz.  735  ze  zm.)  stanowi:  gdy  postępowanie

z  jakiejkolwiek  przyczyny  stało  się  bezprzedmiotowe  w  całości  albo  w  części,  organ

administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości

albo w części.

Po dokonaniu szczegółowej  analizy  przedmiotowego postępowania administracyjnego,

wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia

polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną

oraz zapleczem biurowo-socjalnym na nieruchomości położonej w miejscowości Rabowice,

na działkach o numerach ewidencyjnych 25/1 i 109 obręb Rabowice należało potraktować

jako bezprzedmiotowy, dlatego orzeczono sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej  decyzji  służy  stronom prawo wniesienia  odwołania  do  Samorządowego

Kolegium  Odwoławczego  w  Poznaniu  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Swarzędz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec  się  prawa

do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia

o zrzeczeniu  się  prawa  do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca:
    MTB Projekt Sp z o.o.
    ul. Emilii Sczanieckiej 1/15, 60-215 Poznań
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie:
    - Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
    - Tablica ogłoszeń Jasin
    - Tablica ogłoszeń Rabowice
    - Biuletyn Informacji Publicznej
    - Urząd Miejski w Kostrzynie
      ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
3. aa.

Do wiadomości:
1. Powiatowy Konserwator Zabytków
    ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

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