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zwróciły się do mnie stowarzyszenia mieszkańców Gminy Suchy Las, poznańskiego Moraska

i Radojewa zaniepokojonych kontynuacją prac nad budową tzw. biokompostowni przy granicy Poznania

i Suchego Lasu. Wskazują na ryzyko poważnych i nieodwracalnych negatywnych konsekwencji

dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców, jak także szkód dla środowiska naturalnego. Zwracają uwagę

na istotne zaniedbania formalno-prawne w procedurze inwestycyjnej. Rzeczywiście realizacja

przedsięwzięcia nasuwa wątpliwości dotyczące przygotowania inwestycji od strony prawnej. Stąd

chciałbym poprosić o odpowiedź na kilka pytań.

1) Dlaczego odstąpiono od obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko

biokompostowni realizowanej na działce nr 245/5 (ark. 37 obr. Morasko), mimo, że planowana

inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z Rezerwatem "Meteoryt Morasko" oraz znajduje się w rejonie

stosunkowo gęsto zamieszkanym? Czy odstąpienie było zgodne z prawem?

2) Dlaczego wydane w styczniu 2015 r. pozwolenie na budowę dotyczy instalacji w innej

technologii niż przedstawiona w decyzji środowiskowej (OS.V/7684-79/10 z 2010 r.)?

3) Jak wynika z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 16 kwietnia

2010 r. planuje się odprowadzać ścieki i wody opadowe z biokompostowni do Jeziora Glinowieckiego

położonego na obszarze NATURA 2000 (s. 13). Czy nie uważa Pan, że stanowi to duże zagrożenie dla

tego zbiornika, w szczególności w przypadku awarii instalacji.

4) Czy rozważono konsekwencje prawne kontynuacji inwestycji? Czy między innymi oszacowano

koszty ewentualnego zwrotu dotacji (bezzwrotnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej), a także koszty wypłaty odszkodowań poszkodowanym mieszkańcom

Suchego Lasu, Moraska i Radojewa?

W kontekście wskazanych wątpliwości prawnych, a także z uwagi na toczące się postępowanie

administracyjne w Wydziale Ochrony Środowiska w sprawie wznowienia prac nad decyzją środowiskową

tej inwestycji (OS-V.6220.17.2015), chciałbym Pana prosić o rozważenie wstrzymania prac budowlanych.

Jednocześnie proszę o ponowne przyjrzenie się problemowi, w tym zastrzeżeniem podnoszonym przez

mieszkańców Suchego Lasu, Moraska i Radojewa, a także rozważenie zmiany lokalizacji tej budzącej

społeczne zaniepokojenie inwestycji.

Proszę również o możliwość organizacji spotkania z udziałem Pana WOjewody, reprezentantów

mieszkańców oraz ekspertów środowisk ekologicznych.

Łączę wyrazy szacunku,
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