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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 86d ust. 1 pkt 1 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Tomasza Packa
Abaris Projekt Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 28A, 61-311 Poznań
występującego w imieniu
RADAWAY Sp. z o.o., ul. Rabowicka 59, Jasin, 62-020 Swarzędz
o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej hali produkcyjnomagazynowej z częścią biurowo-socjalną i infrastrukturą towarzyszącą o część magazynową
oraz infrastrukturę towarzyszącą, oraz wszystkie niezbędne instalacje zewnętrzne
i wewnętrzne w tym rozbudowa zbiornika retencyjnego oraz usunięcie ewentualnych kolizji
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 303/65, 305/5, 307/3 zlokalizowanych w Jasinie,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
POSTANAWIA
zawiesić postępowanie administracyjne
w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej
z częścią biurowo-socjalną i infrastrukturą towarzyszącą o część magazynową oraz
infrastrukturę towarzyszącą, oraz wszystkie niezbędne instalacje zewnętrzne i wewnętrzne
w tym rozbudowa zbiornika retencyjnego oraz usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach 303/65, 305/5, 307/3 zlokalizowanych w Jasinie.
UZASADNIENIE
Dnia 21 stycznia 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynął wniosek
firmy RADAWAY Sp. z o.o., ul. Rabowicka 59, Jasin, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez
Panią Sylwię Jankowiak, Abaris Projekt Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 28A, 61-311 Poznań, w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej
z częścią biurowo-socjalną i infrastrukturą towarzyszącą o część magazynową oraz
infrastrukturę towarzyszącą oraz wszystkie niezbędne instalacje zewnętrzne i wewnętrzne
w tym rozbudowa zbiornika retencyjnego oraz usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach 303/65, 305/5, 307/3 zlokalizowanych w Jasinie.
W toku postępowania, pismem z dnia 16 września 2020 r. Pan Tomasz Pacek 1
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pełnomocnik firmy RADAWAY Sp. z o. o. - wystąpił o zawieszenie przedmiotowego
postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 86d ust. 3 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiesił
przedmiotowe postępowanie administracyjne.
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.
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.swarzedz.pl/ BIP/ Informator/ Decyzje Środowiskowe,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,
– na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rabowice,
– na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jasin,
– Na tablicy ogłoszeń gminy Kostrzyn.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący
podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia
postępowania uważa się za wycofane.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Jasin
- tablica ogłoszeń Sołectwa Rabowice
- tablica ogłoszeń gminy Kostrzyn
- BIP
3. a.a.
Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 12 403

2
Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz, tel. 61 65 12 000, fax 65 12 211, burmistrz@swarzędz.pl, www.swarzedz.pl

