Swarzędz, dnia 18 czerwca 2021 r.

WOS.6220.1.29.2020-24

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2
pkt 2 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 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 104 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku firmy
WITEX, TIME TO SLEEP, Sławomir Wittke
ul. Gołębia 6, 62-020 Swarzędz
oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a także Dyrektora Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz stwierdza brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów w miejscowości Jasin, na działce
o numerze ewidencyjnym 1/16 obręb Jasin.
Jednocześnie, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz określa następujące warunki
realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
1) Na terenie zakładu należy zbierać odpady o kodach 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02,
12 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 12 02, 19 12 03 i 20 01 40
w maksymalnej ilości do 500 Mg/rok.
2) Odpady należy magazynować selektywnie w obiekcie magazynowym i na placu
magazynowym - w szczelnych kontenerach, pojemnikach, beczkach, koszach,
skrzynkach, workach, na paletach lub luzem, na utwardzonym i uszczelnionym
podłożu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem ewentualnymi odciekami
środowiska gruntowo-wodnego oraz w sposób zabezpieczający przed wpływem
czynników atmosferycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami
szczegółowymi.
3) W przypadku braku zabezpieczenia odpadów przed wpływem czynników
atmosferycznych, na terenie planowanego przedsięwzięcia należy zbierać
i magazynować wyłącznie takie odpady, z przemywania których wody odciekowe nie
będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4) Odpady należy zabezpieczyć przed możliwością rozprzestrzeniania się oraz zmieszania
z innymi rodzajami odpadów.
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5) Miejsca sortowania odpadów należy zorganizować na utwardzonym i uszczelnionym
podłożu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowowodnego.
6) Odpady niebezpieczne (akumulatory) należy magazynować wyłącznie wewnątrz magazynu
na uszczelnionym podłożu.
7) Na terenie zakładu nie prowadzić procesów przetwarzania magazynowanych odpadów.
8) Działalność zakładu ograniczyć do pory dnia tj. 6.00 – 22.00.
9) Na terenie zakładu należy zapewnić dostępność sorbentów i materiałów filtracyjnych,
właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić
w następstwie sytuacji awaryjnych np. w przypadku powstania wycieków zanieczyszczeń
z miejsc składowania i magazynowania odpadów.
10) W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków należy podjąć natychmiastowe
działania zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków zdarzenia.
11) W związku z planowanym zbieraniem odpadów palnych, przed rozpoczęciem działalności
na analizowanym terenie, winien zostać opracowany operat przeciwpożarowy.
12) Zebrane odpady należy sukcesywnie przekazywać podmiotom uprawnionym do ich
utylizacji.
13) Wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować w obrębie działki inwestycyjnej, nie
zmieniając warunków gruntowo-wodnych działek sąsiednich oraz zgodnie z przepisami
odrębnymi.
14) Prace budowlane oraz ruch pojazdów na etapie realizacji ograniczyć do pory dnia, tj. 6.0022.00.
Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2020 r. (data wpływu do urzędu: 15.12.2020 r.) firma WITEX,
TIME TO SLEEP, Sławomir Wittke, ul. Gołębia 6, 62-020 Swarzędz, zwróciła się do Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów w miejscowości Jasin, na działce
o numerze ewidencyjnym 1/16 obręb Jasin.
Wniosek spełniał wymogi formalne określone przez przepisy kodeksu postępowania
administracyjnego i ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Karta informacyjna dla omawianego przedsięwzięcia została sporządzona dnia 27 listopada
2020 roku przez zespół: mgr inż. Andżelikę Winiarską, mgr Martę Ławniczak, mgr Weronikę Głodek.
Wnioskodawca tj. WITEX, TIME TO SLEEP, Sławomir Wittke - nie jest podmiotem zależnym
od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz, w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
W związku z powyższym, pismem nr WOS.6220.1.29.2020-2 z dnia 5 stycznia 2021 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.
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Powyższa inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia, kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 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 2021 r. poz. 247 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Dyrektora
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na rodzaj
i charakter planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wystąpił również
do Starosty Poznańskiego z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Pismem nr WŚ.604.10.2021.I z dnia 25 stycznia 2021 r. (data wpływu do urzędu: 27 stycznia
2021 r.) Starosta Poznański odstąpił od wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W ocenie Starosty Poznańskiego, na podstawie
karty informacyjnej przedsięwzięcia, na terenie planowanego zakładu nie będzie eksploatowana
instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wymieniona w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Wobec powyższego, art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) nie znalazł w tym przypadku
zastosowania.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem nr PO.ZZŚ.4.435.44.1.
2021.MDB z dnia 20 stycznia 2021 r. (data wpływu: 20.01.2021r.) nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia.
Jednocześnie, w swojej opinii wskazał warunki i wymagania, które umieszczono w sentencji
niniejszej decyzji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS.9011.1.19.2021.AC
z dnia 27 stycznia 2021 r. (data wpływu do urzędu: 28.01.2021r.) stwierdził, że dla
przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4220.50.
2021.MDK.3 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 28.04.2021r.) postanowił wyrazić opinię,
że dla analizowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko. Jednocześnie, w swojej opinii wskazał warunki i wymagania, które umieszczono
w sentencji niniejszej decyzji.
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W toku postępowania, w związku z wezwaniem do uzupełnienia przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wnioskodawca przedłożył dodatkowe dokumenty
w sprawie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 28 kwietnia
2021 r. (data wpływu do urzędu: 4 maja 2021 r.) przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy
Swarzędz dokumentację uzupełniającą. W następstwie tego, organ przesłał kompletną
dokumentację do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS.9011.1.19.2021.AC
z dnia 20 maja 2021 r. (data wpływu: 20 maja 2021r.) podtrzymał swoją opinię nr NS.9011.1.19.
2021.AC z dnia 27 stycznia 2021 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem nr PO.ZZŚ.4.435.44.2.
2021.MDB z dnia 19 maja 2021 r. (data wpływu: 24 maja 2021r.), podtrzymał swoją opinię
nr PO.ZZŚ.4.435.44.1.2021.MDB z dnia 20 stycznia 2021 r., w której nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia.
W następstwie tego, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz dokonał wnikliwej analizy zapisów
wszystkich otrzymanych opinii. Organ prowadzący postępowanie szczegółowo zbadał zgromadzoną
dokumentację w sprawie i biorąc pod uwagę rodzaj, charakter, a także zakres inwestycji objętej
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również lokalne
zagospodarowanie terenu stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające, czego potwierdzenie
znajduje się w dalszej części uzasadnienia.
W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, pismem
nr WOS.6220.1.29.2020-22 z dnia 25 maja 2021 r., w myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadomił strony, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania
decyzji oraz poinformował o możliwości i terminie wypowiedzenia się oraz złożenia uwag
i wniosków w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie.
Wobec powyższego, organ przystąpił do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.
W decyzji wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 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 2021 r. poz. 247 ze zm.) i przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość
zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania,
zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów
naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół
inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 1/16 obręb
Jasin. Teren przedsięwzięcia nie jest objęty żadnym miejscowym planem zagospodarowana
przestrzennego.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz f ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), na podstawie zapisów karty
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informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie
polegać będzie na zbieraniu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na terenie
działki o numerze ewidencyjnym 1/16, obręb Jasin, gm. Swarzędz.
Na terenie zakładu planowane jest zbieranie odpadów o kodach: 02 01 10, 12 01 01,
12 01 02, 12 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04,
17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 12 02, 19 12 03 i 20 01 40 w maksymalnej
ilości do 500 Mg/rok. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż łączna masa
magazynowanych w tym samym czasie odpadów wyniesie do 50 Mg. Zgodnie z art. 25 ust. 4a
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), w ramach zbierania
odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie
mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich
odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku. Wnioskodawca oświadczył, iż sposób
magazynowania odpadów będzie zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września
2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1742). Magazynowanie odpadów winno być również zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
wymaganiami wynikającymi z przepisów szczegółowych. W związku z planowanym zbieraniem
odpadów palnych, przed rozpoczęciem działalności na analizowanym terenie, winien zostać
opracowany operat przeciwpożarowy. Należy również zapewnić wizyjny monitoring miejsc
magazynowania odpadów. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wnioskodawca
oświadczył, iż przedsięwzięcie będzie obejmowało wyłącznie działalność w zakresie zbierania
odpadów. Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę rodzaje planowanych do zbierania
odpadów, w warunkach niniejszej decyzji wskazano, aby nie prowadzić procesów przetwarzania
odpadów. Przyjęte przez wnioskodawcę założenia co do rodzajów, sposobów i miejsc
magazynowania odpadów zostały także uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji. Czas
magazynowania odpadów nie będzie przekraczał maksymalnych okresów określonych w przepisach
ustawy o odpadach. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż działalność w zakresie
zbierania odpadów prowadzona będzie w systemie jednozmianowym, wyłącznie w porze dziennej,
co zostało ujęte w warunkach niniejszej decyzji.
Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w związku
z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę na cele sanitarne.
Wnioskodawca oświadczył, iż będzie korzystał z zaplecza sanitarnego sąsiadów, zatem ścieki
bytowe będą również zagospodarowywane w sposób dotychczasowo przyjęty na tym terenie.
Na terenie zakładu będzie pracowała jedna osoba. Z przedłożonych dokumentów wynika,
iż zbierane odpady magazynowane będą w obiekcie magazynowym oraz na utwardzonym placu
magazynowym - w kontenerach, pojemnikach, workach typu big-bag, koszach, skrzynkach,
beczkach, na paletach lub luzem, w sposób zabezpieczający przed wpływem warunków
atmosferycznych. Odpady niebezpieczne magazynowane będą wyłącznie obiekcie magazynowym.
Z uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planuje się magazynowanie
zbieranych odpadów w sposób zabezpieczający przed uwolnieniem się wód odciekowych z miejsc
magazynowania odpadów. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia również wynika, iż na terenie
zakładu nie będą myte środki transportu oraz kontenery. Wody opadowe i roztopowe, w tym wody
z połaci dachowych będą infiltrować bezpośrednio w grunt. Celem zabezpieczenia przed możliwym
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania inwestycji,
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nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia zakładu w sorbenty do neutralizacji
potencjalnych zanieczyszczeń.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż na etapie
eksploatacji przedsięwzięcia źródłem niezorganizowanej emisji substancji do powietrza na terenie
zakładu będzie ruch samochodów osobowych i ciężarowych oraz wózka widłowego. Ruch
pojazdów na terenie zakładu założono na poziomie dwóch samochodów osobowych oraz jednego
samochodu ciężarowego w ciągu godziny. Przewiduje się, iż wózek widłowy wykorzystywany będzie
przez około trzy godziny w ciągu dnia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż zakład będzie
ogrzewany z wykorzystaniem energii elektrycznej lub za pomocą kominka/kotła o mocy do 25 kW
opalanego drewnem. Uwzględniając przyjęte założenia, rodzaj i skalę przedsięwzięcia,
w szczególności brak procesów produkcyjnych mogących stanowić źródło emisji substancji
do powietrza, należy uznać, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła
znaczącego zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że teren, na którym
zaplanowano realizację przedsięwzięcia graniczy od strony zachodniej z działką, która zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren aktywizacji
gospodarczej. Od strony wschodniej planowane przedsięwzięcie sąsiaduje z terenem zabudowy
zagrodowej, a dalej drogą i terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony północnej
działka sąsiaduje z gruntami rolnymi, za którymi w odległości około 220 m zlokalizowane są tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony południowej planowane przedsięwzięcie
sąsiaduje bezpośrednio z drogą, za którą znajdują się tereny zabudowy usługowej, a dalej
w odległości od około 55 m do 70 m tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie
zakładu głównym źródłem hałasu emitowanego do środowiska będą poruszające się pojazdy
osobowe i ciężarowe, wózek widłowy oraz proces przeładunku odpadów. Z przedłożonych
dokumentów wynika, iż proces przeładunku odpadów prowadzony będzie maksymalnie przez dwie
godziny w ciągu pory dnia, a wózek widłowy wykorzystywany będzie maksymalnie przez trzy
godziny w ciągu pory dnia. Na terenie zakładu nie będą prowadzone procesy przetwarzania
odpadów. Zakład będzie funkcjonował wyłącznie w porze dziennej. Źródłem emisji hałasu na etapie
realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające
się po terenie zainwestowania. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Z uwagi
na znajdującą się w otoczeniu przedsięwzięcia zabudowę mieszkaniową, prace budowlane oraz
ruch pojazdów na etapie realizacji przedsięwzięcia winny być prowadzone w porze dnia, co zostało
ujęte w warunkach niniejszej decyzji. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizację
w otoczeniu drogi oraz przedstawione wyniki obliczeń modelowania akustycznego, nie przewiduje
się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i oraz j ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej
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uzupełnienie wynika, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodnobłotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych ochroną,
w tym stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów
wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarów przylegających do jezior.
Z dokumentów wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie o krajobrazie
mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a także na obszarach
uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych
zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z realizacją przedmiotowego
przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.
Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się
do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
z uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zakład nie należy do zakładów
o dużym lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Eksploatacja
przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami spowoduje, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej
będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone
ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi
czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych
i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane.
Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie
znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia,
w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż obecnie na terenie
planowanego przedsięwzięcia nie jest prowadzona żadna inna działalność. Uwzględniając rodzaj
planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań oraz
znaczących powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Uwzględniając kryteria,
o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy należy stwierdzić, iż eksploatacja
przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz
wpływem na bioróżnorodność.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod
przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Najbliżej położonym
obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038,
oddalony o 0,8 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza
obszarami chronionymi, na nieużytkowanym gruncie oraz brak konieczności wycinki drzew, nie
przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji
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występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin,
zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary
chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla
których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów
Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas
trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość
powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie
pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie
transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w ocenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dla
przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.
Mając na uwadze powyższe – 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.
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 – niniejsza decyzja zostaje podana 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,
– na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gortatowo.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.
Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez
zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
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Zgodnie z art. 72 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 2021 r. poz. 247 ze zm.) decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
– 22 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie
zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub
dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem sześciu lat strona,
która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzyma stanowisko,
że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki
określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, wydanym
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska albo właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska
następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska
i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł
wniesiono dnia 15 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy
Gminy Swarzędz nr 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

Otrzymują:
1.
Wnioskodawca
2.
Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Jasin
3.
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Gortatowo
- BIP
4.
aa
Do wiadomości:
1.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
2.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
3.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4.
Starosta Poznański
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 10 655
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Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nr WOS.6220.1.29.2020-24 z dnia 18 czerwca 2021 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/16, obręb Jasin, gmina
Swarzędz.
Powierzchnia działki wynosi 0,1416 ha i cała zostanie przeznaczona pod planowane
przedsięwzięcie. Aktualnie teren działki nie jest użytkowany i nie są na niej zlokalizowane żadne
obiekty budowlane.
W związku z realizacją przedsięwzięcia wnioskodawca planuje zabezpieczyć teren działki
przed dostępem osób postronnych. Na terenie objętym przedsięwzięciem planowane jest:
–
–
–
–
–

posadowienie obiektu magazynowego wykonanego z płyty obornickiej lub o konstrukcji
blaszanej o powierzchni do 20 m²,
posadowienie obiektu biurowego w postaci kontenera z płyty obornickiej o powierzchni
do 25 m²,
posadowienie wagi,
wyznaczenie terenu, na którym zlokalizowane zostaną miejsca magazynowania odpadów,
plac manewrowy oraz plac służący do rozładunku odpadów,
utwardzenie części terenu o powierzchni około 1000 m².

Odpady magazynowane będą w obiekcie magazynowym, jak również na zewnątrz
w wyznaczonym miejscu na terenie placu. Odpady niebezpieczne takie jak akumulatory,
magazynowane będą wyłącznie w obiekcie magazynowym. Przewiduje się magazynowanie
zbieranych odpadów w kontenerach, pojemnikach, beczkach, koszach, skrzynkach, workach typu
big-bag, na paletach lub luzem na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Magazynowane odpady
zostaną zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem się oraz wpływem warunków
atmosferycznych. Sposób magazynowania odpadów dostosowany będzie do rodzaju odpadów.
Na terenie zakładu planowane jest zbieranie odpadów o kodach:
–

02 01 10 - Odpady metalowe,

–

12 01 01 - Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

–

12 01 02 - Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

–

12 01 03 - Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

–

15 01 04 - Opakowania z metali,

–

16 01 17 - Metale żelazne,

–

16 01 18 - Metale nieżelazne,

–

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe,

–

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz,

–

17 04 02 - Aluminium,

–

17 04 03 - Ołów,
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–

17 04 04 - Cynk,

–

17 04 05 - Żelazo i stal,

–

17 04 06 - Cyna,

–

17 04 07 - Mieszaniny metali,

–

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

–

19 12 02 - Metale żelazne,

–

19 12 03 - Metale nieżelazne,

–

20 01 40 – Metale.

Maksymalna ilość ww. odpadów, zbieranych na terenie zakładu wyniesie do 500 Mg/rok.
Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż łączna masa magazynowanych w tym samym
czasie odpadów wyniesie do 50 Mg.
W ramach planowanej działalności wnioskodawca przewiduje przyjmowanie odpadów od
podmiotów zewnętrznych oraz osób fizycznych, następnie selektywne ich magazynowanie do czasu
zebrania ilości uzasadniającej transport oraz przekazywanie zainteresowanym odbiorcom, celem
dalszego zagospodarowania. Czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał maksymalnych
okresów określonych w przepisach ustawy o odpadach.
Przedsięwzięcie będzie obejmowało wyłącznie działalność w zakresie zbierania odpadów. Nie
będzie prowadzonego cięcia odpadów metali. Przewiduje się wyłącznie ich wstępne sortowanie
prowadzone w ramach zbierania.
Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w systemie jednozmianowym
wyłącznie w porze dziennej. Na terenie zakładu będzie pracowała jedna osoba.

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 10 655
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