Swarzędz, 24 września 2010
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Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, o zmianę decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki na odcinku Swarzędz – Garby, nr ROS.76240058/017/2008 z dnia 22 września 2009 r., na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 Nr 98 poz.1071 t.j. z późn. zmianami), w związku z art. 71
ust. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) postanowił:
umorzyć postępowanie.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 19 sierpnia 2010 r, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki na odcinku Swarzędz – Garby, nr
ROS.7624-0058/017/2008 z dnia 22 września 2009 r. Na podstawie złożonego wniosku oraz
karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 Nr 257 poz.2573 ze zmianami). W związku z
tym Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu, jako właściwego organu ochrony środowiska i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu
raportu. W toku postępowania, nawiązując do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, na podstawie art 50 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 Nr 98 poz.1071 t.j. z późn. zmianami)
pismem z dnia 03 września 2010 r. zwrócił się do wnioskodawcy o uzupełnienie karty
informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.). Uzupełniona karta informacyjna przedsięwzięcia, pismem z dnia 06 września 2010 r. została
przesłana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z ponowną prośbą o
wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na
środowisko oraz o jednoczesne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
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W uzupełnionej karcie informacyjnej inwestor przedstawił, że w ramach planowanej
inwestycji przewidywane jest przeprowadzenie remontu nawierzchni drogi polegającej na
ułożeniu nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej na odcinku Swarzędz-Garby od km 1+405
do km 4+400, budowa kanalizacji deszczowej na w/wym odcinku, remont istniejących i budowa
nowych zjazdów na posesje, przebudowa przepustu w okolicach granicy m. Zalasewo i m. Garby
w 3+387, rozbudowa chodników i zatok autobusowych wzdłuż istniejącej drogi, przebudowa
sieci telekomunikacyjnej oraz przebudowa sieci oświetlenia ulicznego. Odprowadzanie wód
deszczowych z drogi odbywać się będzie dwoma kolektorami zbiorczymi, biegnącymi w drodze
do rowu melioracji szczegółowej M-25, usytuowanego w km 1+996,80 drogi.
W związku z powyższym inwestycji nie można zaliczyć do § 3 ust. 1 pkt. 56
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 Nr 257 poz.2573 ze zmianami), jak to zostało
wskazane we wniosku inwestora.
Z § 3 ust. 1 pkt. 56 cytowanego powyżej rozporządzenia wynika, iż sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać jedynie drogi publiczne o
nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt. 29 i 30 z wyłączeniem ich remontu i
przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z
drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika,
ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń
wyposażenia technicznego dróg.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegać będzie na położeniu nowej nakładki na
istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz na rozbudowie chodników i zatok autobusowych oraz
nie zmieni przebiegu istniejącej drogi, w związku z czym nie zalicza się do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zatem nie wymaga uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 03 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.
1227 ze zm.)
W związku z brakiem przepisu nakazującego rozstrzygnięcie o żądaniu strony poprzez
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przesądza o bezprzedmiotowości
postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony. Bezprzedmiotowość
postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Pouczenie:
Stronom przysługuje prawo złożenia odwołania od niniejszej decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem, w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
3. Tablica ogłoszeń Garby
4. Tablica ogłoszeń Zalasewo
5. BIP
6. a/a
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