Swarzędz, dnia 21 października 2020 r.
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Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
zawiadamia się strony postępowania,
że zostały zebrane wystarczające materiały przed wydaniem decyzji, w sprawie zmiany decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.1.43.
2016-22 z dnia 30 listopada 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie
hal produkcyjno - magazynowych i towarzyszącej infrastruktury oraz zmianie sposobu
użytkowania wybranych obiektów na terenie istniejącego Zakładu 4 Volkswagen Poznań
Sp. z o.o. w Jasinie, gmina Swarzędz.
Zakres wnioskowanych zmian jest następujący:
– w Hali nr 1 budowa 3 nowych central wentylacyjno grzewczych z palnikami o mocy
900 kW każda (oznaczone obecnie symbolami CN15, CN16, CN17) w zamian ujętych
w decyzji środowiskowej – 2 nowych central z palnikami o mocy 600 kW każda. Centrale
te będą służyły do ogrzewania Hali nr 1 w połączeniu z innymi istniejącymi centralami
oraz będą do nich podłączone odciągi z procesów technologicznych spawania.
– podłączenie odciągów z procesów technologicznych spawania do istniejącej centrali
wentylacyjno grzewczej oznaczonej symbolem CN6, która obecnie zapewnia wyłącznie
ogrzewanie i wentylację ogólną Hali nr 1.
– budowa centrali mediów dla potrzeb Hali nr 4 składającej się z 2 sprężarek, doprężacza,
2 wież chłodniczych, agregatu wody lodowej.
– wprowadzenie dodatkowego (drugiego) kompresora CNG na stacji sprężonego gazu
o identycznych parametrach jak opisany w decyzji środowiskowej będącego
kompresorem rezerwowym na wypadek awarii kompresora podstawowego. Kompresory
te mogą pracować przemiennie, jeden zawsze pozostaje jako awaryjny.
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, II piętro, pokój 214, z możliwością wypowiedzenia się oraz
złożenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom
do wiadomości poprzez zamieszczenie:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu;
www.bip.swarzedz.pl/Informator/Decyzje Środowiskowe,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,
– na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jasin,
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na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rabowice,
na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zalasewo.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
–
–

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: Pani Danuta Dutkiewicz
Volkswagen Poznań Sp z o.o.
ul. Warszawska 349, 60-060 Poznań
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Jasin
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Rabowice
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Zalasewo
- BIP
3. a.a

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 10 655
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