Swarzędz, dnia 5 października 2009
ROS.7624-0034-007/2009
ZAWIAD O M I E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
Na podstawie art. 79 ust 1 oraz art. 30 i 33 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. Nr 199, poz. 1227) podaje do
publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegającej na budowie Magazynu Surowców i Wyrobów Gotowych z częścią socjalno – biurową,
portiernią, zbiornikiem ppoż. i infrastrukturą techniczną towarzyszącą na terenie działki nr 303/42
w miejscowości Jasin.
Zawiadomienie ROS.7624-0034/001/2009 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
w/w decyzji wydano dnia 1 lipca 2009r, natomiast postanowienie ROS.7624-0034/006/2009 o
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydano dnia
11 sierpnia 2009r . W dniu 17 września 2009 roku został złożony raport o oddziaływaniu w/w
przedsięwzięcia na środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do
rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Starosta Powiatu Poznańskiego jest
właściwy do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia a Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Poznaniu jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju 115 Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu w
godzinach urzędowania (poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30.
do 15.30). Informuję również o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być
wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi
lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z
art. 35 w/w ustawy.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Swarzędz Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz, oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Jasin.

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
2. a/a

