
Swarzędz, dnia 21 lipca 2009

ROS.7624-0029/005/2009

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity (Dz.U. 00.98.1071 z 
późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Poznaniu  postanawiam 
nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w 
postępowaniu  zmierzającym  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2407P  - odcinek ul. Swarzędzkiej i 
ul. Cieszkowskiego w m. Gruszczyn i Swarzędz.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Zielona 8, 61- 851 Poznań 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien być sporządzony zgodnie z 
art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227)  i  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  powinien  w  szczególności  zawierać  analizę 
podanych niżej zagadnień:

1.  Opis  elementów  przyrodniczych  środowiska  objętych  zakresem  przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska 
objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
2.  Opis  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  gatunki  i  siedliska,  dla  których 
wyznaczony został potencjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000.
3.  Opis  przewidywanych  działań  mających  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
4. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

oraz załączniki w postaci:
1. mapy, gdzie wyraźnie należy przedstawić lokalizację przebudowywanej drogi powiatowej,
2. mapy topograficznej z uwzględnieniem reżimu wód w środowisku hydrogeologicznym,
3. mapy  przedstawiającej  lokalizację  źródeł  hałasu,  źródeł  zastępczych,  izolinii  hałasu, 

terenów wymagających ochrony akustycznej itp.,
4. mapy szczegółowo określające  położenie  i  odległość  od  planowanej  inwestycji  terenów 

zabudowanych.

UZASADNIENIE

Powyższa inwestycja 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. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) 
została  zakwalifikowana  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz 
ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2008  r.  Nr  199,  poz.  1227) obowiązek 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  stwierdza  się po  zasięgnięciu  opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatu 
poznańskiego. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Poznaniu  postanowieniem  nr  RDOŚ-30-OO.II-66190-65/09/wm  z  dnia  29  czerwca  2009  roku, 
gdzie  stwierdził,  że  dla  przedmiotowej  inwestycji  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  na  środowisko.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Poznaniu 
postanowieniem  nr  NS2-72-141/09  z  dnia  9  lipca  2009  roku  nie  stwierdził  potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Po  otrzymaniu  wymaganych  uzgodnień  przeanalizowano  wniosek  z  uwzględnieniem 
lokalizacji, skali, rodzaju i charakteru planowanego przedsięwzięcia oraz wielkości zajmowanego 
terenu,  zakresu  robót  związanych  z  jego  realizacją,  prawdopodobieństwo,  czas  trwania  oraz 
odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisję uciążliwości 
związanych z eksploatacją. W toku analizy wniosku ustalono, iż inwestycja przebiega przez teren 
potencjalnego  obszaru  ochrony  siedlisk  Natura  2000  „Dolina  Cybiny”  (oficjalna  strona 
MinisterstwaŚrodowiska:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/dokumenty/potencjalneSOO.jpg –  mapa,  stan  shadow 
list na kwiecień 2009 r.). Obszar obejmuje dolinę rzeki Cybiny (prawego dopływu Warty), powyżej 
granic  miasta  Poznania,  tzn.  od  8  do  36km  biegu  rzeki.  Jest  to  wyraźnie  odgraniczona 
morfologicznie forma terenu. Jej szerokość waha się od 400 do 1000m (średnio 600m), rozszerzając 
się  w  pobliżu  ujść  dopływów.  W biegu  rzeki  położone  są  4  eutroficzne  jeziora  (Iwno,  Góra, 
Uzarzewskie i  Swarzędzkie), 3 kompleksy stawów rybnych (Iwno, Promno I i  Promno II) oraz 
liczne torfianki i oczka wodne. Na części dna doliny (ok. 15%) znajdują się łąki kośne, użytkowane 
ekstensywnie.  Na  dnie  doliny  częste  są  wzgórza  wydmowe ze  zbiorowiskami  psammofilnymi. 
Bardzo  duży  udział  na  tym  obszarze  stanowią  siedliska  cenne  pod  względem przyrodniczym, 
wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z 2001 r. w sprawie siedlisk podlegających ochronie. Zbiorowiska roślinne w większości są dobrze 
zachowane,  stosunkowo  mało  przekształcone.  Szczególnie  cenne  są  płaty  olesu  i  rozległe 
torfowiska niskie porośnięte przez oczerety i szuwary wielkoturzycowe, stanowiące miejsca lęgowe 
licznych gatunków ptaków, w tym 11 z załącznika do Dyrektywy ptasiej (79/409/EWG) oraz 17 
gatunków  ptaków  wędrownych,  cennych  z  punktu  widzenia  Natury  2000.  Dużą  wartość 
przyrodniczą  mają  także  skarpy  doliny  porośnięte  murawami  kserotermicznymi,  częściowo 
zarastającymi przez zbiorowiska krzewów, ze względu na zaniechanie wypasu bydła. Na obszarze 
tym występuje dobrze zachowane stanowisko Allium scorodoprasum – gatunku z czerwonej listy 
roślin w Polsce oraz 10 gatunków roślin chronionych, w większości zagrożonych lub rzadkich we 
florze Polski.  Znajdują się tu również liczne populacje 8 gatunków roślin znajdujących się pod 
ochroną częściową. Liczne populacje tworzy też wiele chronionych w Polsce gatunków ptaków, 
ssaków,  płazów,  gadów  i  bezkręgowców.  Największym  zagrożeniem  jest  presja  ze  strony 
zagospodarowania rekreacyjnego (obserwuje się pierwsze działki i domki rekreacyjne, powstające 
nielegalnie),  oraz  zabudowy rezydencjalnej.  Dużym zagrożeniem jest  mechaniczna eksploatacja 
torfu.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z 
dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227 ze zm.). Z uwagi na możliwość wpływu realizowanego przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą 
analizę  aspektów  związanych  z  ochroną  przyrody.  Ponadto  w  niniejszym  postanowieniu  nie 
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wskazano możliwości odstąpienia od wymagań określonych w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15, 16 ww. 
ustawy.  Natomiast  wyraźnie  określono,  że  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  niezbędne  są 
załączniki w postaci map, na których należy przedstawić informacje z zakresu ochrony powietrza, 
ochrony przed hałasem oraz hydrogeologii. Załączniki te powinny umożliwić weryfikacje danych 
zawartych w raporcie oraz ocenę oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na  niniejsze  postanowienie  służy  stronom  prawo  wniesienia  zażalenia  –  za  pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w 
terminie 7 dni od daty doręczenia. 

 
    

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Gruszczyn
3. Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
4. BIP
5. a/a


