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POSTANOWIENIE

Na podstawie  art.  63  ust.  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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 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  odstąpić  od  obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym 
do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie miejsca 
przystosowanego do startów i lądowań śmigłowca ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną na 
części działki nr geodez. 313/2 położonej w Jasiniu.

Inwestor:  Gmina Swarzędz,  Rynek 1, 62-020 Swarzędz

UZASADNIENIE

Powyższa  inwestycja  zgodnie  z  art.  59  ust.  1  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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  oraz § 3 ust. 1
pkt.  55  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 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U.  z 2008 r.  Nr  199,  poz.  1227 ze zmianami) 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.I-66190-144/10/akr z dnia 16 lutego 2010 roku gdzie stwierdził,  że dla 
przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-315/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku 
nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od 
określenia  zakresu  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  W  następstwie  tego,  po 
wnikliwym  przeanalizowaniu  spawy,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  odstąpił  od  konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod  uwagę  przedstawione  informacje  o  przedsięwzięciu  w  karcie  informacyjnej  oraz 
uwarunkowania wymienione 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 ze zmianami) analizowano: skalę i  charakter inwestycji, 
wielkość  zajmowanego  terenu,  zakres  robót  związanych  z  jej  realizacją,  prawdopodobieństwo 
oddziaływania, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie 
zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia 
na obszarach wymagających specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub 
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Planowana  inwestycja  polegać  będzie  na  wybudowaniu  miejsca  przystosowanego  do  startów  i 
lądowań  śmigłowca  ratunkowego,  wykorzystanego  wyłącznie  do  prowadzenia  akcji  ratunkowej. 
Przedsięwzięcie obejmuje budowę pola wzlotów o wymiarach 70mx35m,  oświetlenia oraz drogi dojazdowej 
o  długości   ok.  160m i  szerokości  5m.  Inwestycja  zlokalizowana będzie  między linią  kolejową a  drogą 
krajową nr 92 i graniczyć będzie z terenami aktywizacji gospodarczej. Planowane miejsce startów i lądowań 
będzie  lądowiskiem  awaryjnym,  wykorzystywanym  wyłącznie  przez  Pogotowie  Ratunkowe.  Lądowisko 
przystosowane będzie do lekkich śmigłowców  ratunkowych typu Eurocopter EC-135.

Ze względu na niewielką skalę inwestycji, jej charakter i eksploatację w sytuacjach awaryjnych nie 
przewiduje  się  znaczącego  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  w  zakresie  emisji  hałasu  do 
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środowiska.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie ok. 4000m od proponowanego obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Cybiny” - (specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 przekazany do 
zatwierdzenia przez Komisję Europejską – lista obszarów Natura 2000 proponowanych do wyznaczenia na 
podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej flory i fauny – stan aktualny na listopad 2009r). W związku z lokalizacją przedsięwzięcia  poza 
obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 
2004 r (Dz. U. z 2009r, Nr 151, poz. 1220), a także biorąc pod uwagę jego zakres i charakter stwierdzono, że 
nie pogorszy ono stanu siedlisk przyrodniczych, nie wpłynie  negatywnie na gatunki zwierząt dla ochrony 
których  wyznaczono  przedmiotowy  obszar  oraz  nie  naruszy  spójności  sieci  i  integralności  wyżej 
wymienionego obszaru Natura 2000.

Z uwagi na położenie w znacznej odległości od zachodniej granicy państwa, zakres oraz charakter 
przedsięwzięcia nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  ze  względu  na  niewielką  skalę  i  charakter  inwestycji  oraz  jej 
usytuowanie orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują  :  
1. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
2. Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe w Uzarzewie
3. Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wydział Nieruchomości
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Jasin
5. Tablica ogłoszeń UMiG w Swarzędzu
6. BIP
7. a/a.
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