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VSTOWARZYSZBNIE
,,ZDROWE POWIETRZE"

odpowiedzi na petycję z dnia 18 listopada 2016r. (data wpływu:
2I listopad 2016r) w sprawie uchylenia wymienionych nizej postanowień t nałożęnia

W

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskooraz raportu oddział}r,vania
na środowisko:
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie budynku magozynowego wraz
z niezbędnq infrastrukturq technicznq i drogowq na działkach o numerach geodezyjnych:
32810/], 328]2/6, 328]3, 328l2/3, 32812/5" przez firmę TANNE Sp. z o.o. na tęrenie

Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach;

oddziaływanta na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na ,,budowie budynku
magązynowego wraz z niezbędnq infrastrukturq technicznq i drogowq na działkach
o numerach geodezyjnych: 32810/], 32812/6, 328]3, 32812/3, 32812/5" przez firmę
TANNE Sp. z o.o. na terenie Suwalskiej Specjalnej StreĘ Ekonomicznej w Suwałkach
wydanych przęz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Spraw Terenowych I w Suwałkach wyjaśniam, co następuje:

w Białymstoku, Wydział

W dniu 29

lutego 2016r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku, Wydziału Spraw Terenowych w Suwałkach wpłynąłwniosek Prezydenta
Miasta Suwałk z dnia 26 lutego 2016r., o wydanie opinii, czy zachodzi koniecznoŚc
przeprowadzenia oceny oddziałyłvania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na ,,budowie budynku magazynowego wraz z niezbędnq infrastrukturq technicznq i drogowq
na działkach o numerach geodezyjnych;328]0/],32812/6,328l3,328]2/3,32812/5
w Suwałkach".

Do wniosku dołączono: wniosek Inwestora * firmy TANNE Sp. z o.o., ul. Północna 30,
16 400 Suwałki, o wydanie decyzji o środowiskovvychuwarunkowaniach, kartę
informacyjna przedsięwzięcia wraz zńącznlkami graftcznymi, kopię wypisu i wyrysu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz sąsiednich terenów przemysłowo-składowych przyjętego Uchwałą
Nr XLIII/338/98 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia}5 marca 1998r..
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać miało na budowie budyŃu magazynowego
z wińą, wykonaniu drogi oraz parkingów, zbiornika chłonno-retencyjnego oraz nadzięmnych
zbiorników przeciwpożarowych i hydrantów. Zahes inwestycji zaŁJadaŁ równiez budowę

zbiorników przecivłpożarowych i hydrantów. Zal<ręs inwestycji zakŁadał również budowę
trzęch fundamentow o łącznej powierzchni około 0,2475 ha, które wykorzystane miały być
p o

d vr ządzenia techniczne.

W planowanym budynku magazynowm wraz z wiatą miały byó v"ydzielone trzy

strefy magazynowe:
- magazyn płyty surowej,

-

magazynpły oklejonych na rcgałach,
magazynpłyt oklejonych w stosie.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza granicami obszarów
dnia 16 kwietnia 2004 roku
chronionych, regulowanych ustawą z
o ochronie ptzyrody, a granice najbliżej położonych obszarów Natura 2000 przebiegają
w odległościponad 1 km od terenu przedsięwzięcia. Ustalono, iż zasięg jego oddziaływań
ograniczy się do najb|iższego otoczęnia. Ponadto, biorąc pod uwagę Lokalizację na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poza obszarami cennymi przyrodniczo, brak
konieczności wycinki drzew, tut, organ stwierdził, że rozpatrywane przedsięwzięcie nie
będzie stanowić istotnego zagrożeniadla przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

povvryższe ustalęnia stwierdzono, żę dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego wrz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i drogową na działkach o numerach geodezyjnych: 3ż8I0lI,
3281216, 32813, 328I2l3, 328I2l5 w Suwałkach, nie ma potrzeby przeprowadzęnia oceny
oddziaływania na środowisko- wydano postanowienię z dnia 10 marca 2016 r., znak:

Biorąc pod uwagę

WSTI.4240.32.20

1

6.AN.

W dniu 06

czerwca 2016r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku, Wydziału Spraw Terenowych w Suwałkach ponownie wpłynąłwniosek
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03 częrwca ż016r., o wydanie oPinii,
czy zachodzi koniecznoścprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie budynku magazynowego wraz z niezbędnq
infrastruhurq technicznq i drogowq na działkach o numerach geodeĄnych: 328]0/1,
32s]2/6, 32813, 328]2/3, 32812/5 w Suwałkach",w związkuz wniesionym wnioskiem f,rrmy
TANNE Sp. z o.o. o zmianę decyĄi Prezydenta Miasta Suwałki o środowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 07 kwietnia 20I6t. znak: OSGK.6220.10.2016.DK
dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej, lokalizacja,
planowana rozbudowa, technologia realizacji i sposób eksploatacji przedmiotowego
przedsięwzięcia nie ulegnie zmlanle. Przedsięwzięcie mało na celu prowadzenie działalności
w zakresie magazynowaniapłyt surowych orazpłY oklejonych produkowanych w zal<ładach
kooperacyjnych FORTE S.A.
Zmiana, wnioskowana przez Inwestora, w stosuŃu do wydanej już decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczyła rozbudowy planowanego budynku
magazynowęgo i uzyskanie dodatkowych powierzchni magazynowych. Rozbudowę

zaplanowano w formie wyodrębnionej architektonicznie konstrukcji, poŁączonej łącznikiem
z pierwotnie projektowaną bryłą budyŃu magazynowego. Przy budyŃach dobudowane
miały byó wiaty magzynowe. Układ pierwotnie projektowanych dróg i parkingów oraz

lokalizacja zbiornika retencyjnego pozostawała bez zmian, zal<ładano zwiększenie
utwardzonej powierzchni składowej. Dodatkowa powierzchnia utwardzona obejmowała
swym zakresem projektowane fundamenty pod urządzenia techniczne oraz komunikację
wewnętrzną. Powyzsze dzińania wymuszały potrzebę zap|anowania dodatkowej
infrastruktury w postaci opaskowego, otwartego systemu odwodnieniowego, zbterającego
wody opadowe do wewnętrznej sieci kanalizacjt deszczowej, zaopatrzonej w urządzęnia
oczyszczające, przed odprowadzeniem do projektowanego zbiornika retencyjno-chłonnego,
Dodatkowo w ramach planowanej infrastruktury technicznej zaplanowano wykonanie
Głównego Punktu Odbiorczego do poboru energii elektrycznej. Infrastruktura w postaci
przyłączy wody z wodociągu oraz rozdzielczy system sieci kanalizacyjnej pozostawała bez
zmian.

Biorąc pod uwagę povlyższe ustalenia stwierdzono, że dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego wraz z niezbędną
infrastrukturą tecbniczną i drogową na działkach o numerach geodezyjnych: 3281011,
3281216, 32813, 328I2l3, 328I2l5 w Suwałkach, nie ma potrzeby przepfowadzęnia oceny
oddziaływania na środowisko - wydano postanowienię z dnia 10 czerwca 20|6 r., znak:
WSTI.4240. 70.20 1 6.AN,

Postępowania administracyjne prowadzone ptzęz Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Białymstoku, Wydziń Spraw Terenowych I w Suwałkach W wyżęj
wymienionych sprawach były procedurą uzgodnieniowa, zmierzającą do wYdania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ZostŃy one zakończone a wydane
postanowienia są prawomocne.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
zgodnie z art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku..., wydaje
Prezydent Miasta Suwalk. Jak wynika z art. 80 ust 2 ww. ustawy, właŚciwy organ wydaje
decyzję o środowisko!\rych uwaruŃowaniach, po stwierdzeniu zgodnościlokalizacji
przedsięwzięciazustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przesttzenrtego. Zgodnie
z informacją podaną ptzez Prezydenta Miasta Suwałk lokaltzacja przedsięwzięcia zgodna jest
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz sąsiednich terenów przemysłowo-składowych przyjętego Uchwałą
Nr XLIII/338/98 Rady Miejskiej w Suwałkach z dniaZ5 marca 1998r.

Wnoszący petycję kwestionuje materiał dowodowy w wymienionych sprawach
i rozstrzygnięcie tut. organu tj. opinię stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko,a także wskazuje na celowę wprowadzenię w błąd co do
zakresu inwestycji. Wnosi o:

i nałożenieobowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu oddzińywanla
uchylenie wymienionych wyżej postanowień
na środowisko;

podjęcie szeregu dzińań polegających na wystąpieniu do Ministra Rozwoju, Urzędu
Rady Ministrów, Zarządu Specjalnej Suwalskiej Stre§ Ekonomicznej S.A., Prezydenta
Miasta Suwałk i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
,,skonfrontowanie" zapisów zaw arty ch w,,dzienniku budowy inwestycj i realizow anej
przez spółkę TANNE" zrzęczywistym stanem na budowie;
przeprowadzęnię oględzin placu budowy zudziałęmbiegłego zzaŁłesu budownictwa

i stwierdza, że zachodzą co najmniej przesłaŃi z Art. 145 §
156 §

1

pkt. 1, 2, 4, 5, 6 oraz ArL

1plł.2,7Kpa.

zńącznikach wnoszący petycję przedstawia wydruk z KRS i statut
Stowarzyszenia, decyzje Prezydenta Miasta Suwałki, postanowienia i obwięszczenia RDOŚ,
umowę na udzielęnie dotacji celowej dla Tanne Sp. z o.o., wydruki ze stron internetowych
i wyszukiwarek publicznych, ,,raporty bieżące", kserokopie artykułów prasowych oraz

W Uzasadnieniu

i

zdjęcta.

Wymienione załączniki i wywody zawarte w uzasadnieniu nię stanowią materiału
dowodowego w sprawie i nie dają podstaw do uchylenia postanowień z dnta 10 marca
ż016r., znak: WSTI.4240.32.2016.AN i z dnia 10 częIwca 2016 r., znak:
WSTI.4240.70.2016.AN.Wnoszący petycję nie przedstawia pfawomocnego wyroku sadu
wskazującego na sfałszowanie jakiegokolwiek dowodu w sprawie lub popełnienie
przestępstwa, nie wskazuje również nowych dowodów.

żądante podjęcia z urzędu szeregu działań polegających na wystąpieniu do Ministra
Rozwoju, Urzędu Rady Ministrów, Zaruądu Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej S.A.,
Prezydenta Miasta Suwałk i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie może byĆ
spełnione gdyż nie należąone do kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Białymstoku. Dotyczy to równiez kontroli dziennika budowy oraz przeprowadzenie
o ględzin placu budowy z udziałem bie głe go z zakr esu budownictwa.
Stowarzyszenie stwierdza,że,,Petycja jest składana w interesie publicznym...", zgodnie
z cęlami statutowymi ale nie wskazuje i nie precyzuje jednoznacznie jakiego interesu
publicznego doĘcry, wymienia jedynie ogólnikowo cele statutowe orazprzedstawia wydruk
z KRS i statut, co zdaniem tut. organu nie wypełnia zapisów Art.2 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia
11 lipca 2014 r o petycjach (Dz.U. z20l4r, poz.II95 ze zm.).

Należy dodać, żePrezydent Miasta Suwałk, pismem z dnia 12 października20l6r. znak:
OSGK.6220.90.ż01,6.DK, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach z wnioskiem o opinię w sprawie
potrzeby przęplowadzęnia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego

na ,,budowie obiektów .fabryki pbt wiórowch i fabrylki mebli wraz z towarzyszqcq
infrastrukturq technicznq oraz zmianq funkcji budynku magazynowego z magazynowej na

produkcyjno-magazynowq na działkach o numerach geodeĘnych 328810/1, 328]0/2, 328l3,
328]2/5, 328]2/6, 32808/], 32809, 32807/3, 32807/2, 32807/], 328]2/7, 32812/]

w

Suwałkach. "

Ze względu na

skomplikowany charakter sprawy otaz obszemoŚĆ
przedłożonego materiału wymagającego szczegołowej analizy postanowieniem z dnta
26 październtka 2016r., znak,. WSTI.4240.116.2016.AN przedłużonopostępowanie do dnia
30 listopada20l6r. orazprzekazano sprawę do RDOŚ w Białymstoku,

W dniu 28 listopada 2016r. zostało wydane

postanowienie znak'.
WooŚ.4240.498.20I6.PL nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddzińywania
na środowisko oraz ustalające zakres raportu odziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia

polegającego na ,,budowie obiektów .fabryki pŁvt wiórowych i .fabryki mebli wraz
z towarzyszqcq infrastrukturq technicznq oraz zmianq funkcji budynku magazynowego
z magazynowej na produkcyjno-magazynowq na działkach o numerach geodeĄnych
328810/],328]0/2,328]3,328]2/5,328t2/6,32808/],32809,32807/3,32807/2,32807/1,
328I2/7, 32812/1 w Suwałkach."
Raport oddziaływania na środowisko wpłynąłdo RDOŚ w Białymstoku w dniu 15 grudnia
2016r., obecnie trwa procedurauzgadniania waruŃów realtzacji przedsięwzięcia.
povłryższym tj prowadzeniem przez RDOŚ w Białymstoku
postępowania z oceną oddziaływania na środowiska i raportem oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie obiektów .fabĘlki płyt wiórow)lch i _fabryki
mebli wraz z towarzyszqcq infrastrukturq technicznq oraz zmianq funkcji budynku
magazynowe4o z magazynowej na produkcyjno-magazynowq ną działkach o numerach

W

związku

z

geodezyjnych 328810/1,32810/2,32813,328]2/5,328]2/6,32808/1,32809,32807/3,
32807/2, 32807/], 328]2/7, 32812/1 w Suwałkach." stwiętdza się iż peĘcja stała się
bezprzedmiotowa, gdyz wypełnione zostały w znacznej mierzę żądania Stowarzyszenia ją
W1loszącego.
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