
Swarzędz, dnia 19 października 2009

ROS.7624-0044/007/2009

 D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 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), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie 
rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych 
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz.  2573 ze zmianami), a także art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 
98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:

 Pana Wiesława Koźmińskiego
występującego w imieniu 

Gminy Swarzędz
Rynek 1, 62-020 Swarzędz

o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na 
budowie dróg wewnętrznych dla osiedla Wielkopolskiego w Zalasewie, gmina Swarzędz wraz 
z  ul.  Rivoliego, oraz po zasięgnięciu opinii  Starosty Powiatowego w Poznaniu i  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

stwierdzam

brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na:  budowie dróg wewnętrznych dla osiedla Wielkopolskiego w 
Zalasewie, gmina Swarzędz wraz z ul. Rivoliego.
Integralną  częścią  decyzji  jest  charakterystyka  przedsięwzięcia  oraz  karta  informacyjna 
przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 6 sierpnia 2009 roku Pan Wiesław Koźmiński uzupełnił złożony 17 lipca 2009 roku 
w imieniu Gminy Swarzędz wniosek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na   budowie dróg wewnętrznych dla osiedla Wielkopolskiego w 
Zalasewie, gmina Swarzędz wraz z ul. Rivoliego.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w 
sprawie  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia 
raportu  o oddziaływaniu na  środowisko (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  257,  poz.   2573 ze  zmianami)  w 
związku z art. 173 ust. 2 pkt 2 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),  przedmiotowa  inwestycja 
kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Na  podstawie  art.  61  §  4  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy Swarzędz  zawiadomił  strony o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.  64 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 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
wystąpił  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Poznaniu  oraz  Starosty 
Poznańskiego  o  wydanie  opinii  w  sprawie  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wynikiem  wystąpień  do  organów  są  nadesłane  postanowienia:
 - Starosty Poznańskiego nr WŚ.XIII.7638-44/09 z dnia 27.08.2009r, w którym wyrażono opinię, że dla 
tej inwestycji nie należy nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 -  oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Poznaniu  nr  NS2-72-201/09  z  dnia 
26.08.2009r,  w  którym  nie  stwierdzono  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

Po  wnikliwym przeanalizowaniu  sprawy,  w  oparciu  o  uzyskane  opinie  oraz  informacje 
zawarte  w  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia,  a  także  uwzględniając  środowiskowe 
uwarunkowania  zawarte  w 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 2008r.  Nr 199, poz.  1227) Burmistrz Miasta i 
Gminy Swarzędz postanowieniem ROS.7624-0044/005/2009 z dnia 1 września 2009r odstąpił od 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

Jak wynika z karty informacyjnej, planowane przedsięwzięcie polega na budowie ośmiu ulic 
osiedlowych o łącznej długości ok. 940 m i powierzchni utwardzonej wynoszącej ok. 8000m2. Nie 
przewiduje  się  lokalizacji  dodatkowych  miejsc  postojowych.  Inwestycja  obejmie  budowę 
nawierzchni  z  kostki  typu  Pozbruk.  Przewiduje  się  odprowadzenie  wód  opadowych  do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Przeprowadzona inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji 
zanieczyszczeń  do  powietrza  i  emisji  hałasu  w  porównaniu  ze  stanem  obecnym.  Z  karty 
informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie nie wymaga wykorzystywania zasobów naturalnych, nie 
spowoduje  ryzyka  wystąpienia  poważnej  awarii  i  nie  będzie  wywierać  transgranicznego 
oddziaływania.  Po  przeanalizowaniu  programu  inwestycji  stwierdza  się,  że  planowane 
przedsięwzięcie  nie  wpłynie  w znaczący sposób na  środowisko.  Inwestycja  może spowodować 
uciążliwości jedynie podczas realizacji, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. 
Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach podlegających ochronie na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody.
Planowane  przedsięwzięcie  zgodnie  jest  z  zapisami  „UCHWAŁY Nr  XXXVII/438/2001  Rady 
Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  25.09.2001  roku  w  sprawie:  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa  mieszkaniowego  jednorodzinnego  w 
Zalasewie, rejon ulicy J.Rivoli dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 55/9 – powierzchnia 
opracowania 2,65ha”.

Zgodnie  z  art.  10  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia 
co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji.  W 
wyznaczonym terminie  żadna ze  stron biorących udział  w postępowaniu  nie  wniosła  uwag ani 
wniosków.  Z  uwagi  na  odstąpienie  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia 
możliwości udziału społeczeństwa. 

Ponieważ  w  toku  postępowania  nie  została  przeprowadzona  ocena  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2008r.  Nr199,  poz.1227),  w 
niniejszej  decyzji  stwierdzono  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.



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. 

Prawomocność decyzji  musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję,  poprzez 
zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 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) decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
- 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od 
dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin 
może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 
oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Wnioskodawca 
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Zalasewo
3. Tablica ogłoszeń UMiG w Swarzędzu
4. BIP
5. a/a



Załącznik nr 1 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ROS.7624-0044/007/2009 z dnia 19 października 2009r.

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ośmiu ulic osiedlowych o szerokości 5m z 

chodnikiem  o  szerokości  2m.  Łączna  długość  ulic  to  ok.  940  m  i  powierzchni  utwardzonej 

wynoszącej ok. 8000m2. Ulica Rivoliego planowana jest jako pieszo – jezdnia. Nie przewiduje się 

lokalizacji  dodatkowych miejsc  postojowych i  ruchu tranzytowego.  Inwestycja obejmie budowę 

nawierzchni  z  kostki  typu  Pozbruk.  Przewiduje  się  odprowadzenie  wód  opadowych  do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. Przeprowadzona inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu w porównaniu ze stanem obecnym. Przedsięwzięcie 

nie wymaga wykorzystywania zasobów naturalnych, nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii  i  nie  będzie  wywierać  transgranicznego  oddziaływania.  Po  przeanalizowaniu  programu 

inwestycji  stwierdza  się,  że  planowane  przedsięwzięcie,  nie  wpłynie  w  znaczący  sposób  na 

środowisko. Inwestycja może spowodować uciążliwości jedynie podczas realizacji,  które ustąpią 

wraz z zakończeniem prac budowlanych. 

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach podlegających ochronie na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody.
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