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BURMISTRZ  ŁASKU
  ul. Warszawska 14
       98-100 Łask
OŚR.6220.12.2021							       Łask, dn. 26.01.2022 r.
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 
i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), a także 
§ 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104, art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku INSTALPLAST ŁASK Sp. z o.o. Sp. K.  złożonego w dniu 17.09.2021 r. oraz zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu,  
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu INSTALPLAST ŁASK Sp. z o.o. Sp. K. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łasku przy 
ul. Żeromskiego 66 oraz 
określam
I.	rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
	Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu InstalPlast Łask wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana w Łasku przy ul. Żeromskiego 66 na działkach nr 1/45, 6/1, 6/2, 7/4, 7/5, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 61/23, 61/24 
i 64/4 obręb 9 w Łasku. 
	Zakład zajmuje się produkcją systemów rurowych z PCV, PE i PP. W ramach planowanej rozbudowy powstanie nowa hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalnym oraz zbiornik ppoż. Obecnie proces produkcji prowadzony jest w dwóch halach, gdzie znajduje się 
18 ciągów technologicznych. W projektowanej nowej hali produkcyjnej z częścią socjalną i infrastrukturą techniczną o powierzchni zabudowy do 1800 m2 prowadzony będzie ten sam proces produkcyjny, co w istniejących halach. W wyniku inwestycji zostanie dodany 
1 ciąg produkcyjny, a trzy zostaną przeniesione z istniejących hal. Ogólny szacowany wzrost produkcji w odniesieniu do stanu obecnego wyniesie ok. 10%.
	Na terenie zakładu znajduje się obecnie 16 silosów magazynowych. Zbiorniki wykorzystywane są do magazynowania surowców – PVC, PP i PE, a przy nowej hali planowane jest posadowienia 3 silosów.

 
II.	Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy:
	Do wycinki przeznaczyć do 9 szt. drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. W ramach kompensacji za wycinane drzewa wykonać nasadzenia zastępcze w ilości min. 9 sztuk dębów szypułkowych w odmianie kolumnowej. Nasadzenia wykonać na działce o nr ewid. 64/4 obręb 9 miasto Łask.

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, 
tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Jeżeli zaistnieje uzasadniona konieczność przeprowadzenia tych prac w ww. terminie, należy je prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew należy dokonać kontroli ornitologicznej na okoliczność występowania w ich obrębie siedlisk gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia występowania siedlisk lęgowych (gniazda, potencjalne miejsca lęgowe) należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w obrębie drzew do zakończenia sezonu lęgowego lub do czasu wyprowadzenia lęgu, co powinno zostać określone przez ornitologa oraz uzyskać zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych.
	Nasadzenia wykonać zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą. Materiałem do nasadzeń powinny być drzewa w postaci wyrośniętych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny winny mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych.
W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew i krzewów, a drzewa i krzewy narażone na uszkodzenie należy zabezpieczyć na etapie realizacji przedsięwzięcia (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewów). Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do magazynowania ziemi, gruzu 
i odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. Nie należy składować sprzętu i materiałów budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny powodować naruszenia i odkrywania systemów korzeniowych. 
	Zapewnić utrzymanie porządku na terenie budowy i jej zaplecza poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, przenośnych sanitariatów wyposażonych w szczelne, bezodpływowe zbiorniki i właściwej gospodarki materiałowej.
	Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i czasowego gromadzenia odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
W czasie prowadzenia robót budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt 
i prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, a także neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.
Zaplecze budowlane wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków, 
a w przypadku przedostania się zanieczyszczań do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii, m.in. niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi przez wyspecjalizowane jednostki oraz wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi.
	Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach na terenie inwestycji, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Odpady powstające na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
	Na etapie prowadzenia prac budowlanych należy zastosować się do poniższych wytycznych: 
	zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,
stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, posiadający aktualne badania techniczne oraz przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i urządzeń 
w czasie przerw,
roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,
zabezpieczyć przed pyleniem sypkie materiały budowlane przewożone w trakcie prac budowlanych poprzez przykrycie lub zraszanie.
	Na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia energię elektryczną należy pobierać z sieci energetycznej.
Na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia wodę należy pobierać z miejskiej sieci wodociągowej.
Ścieki bytowe na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Zaprojektować na terenie inwestycji następujące emitory zanieczyszczeń do powietrza: 
	4 emitory (wentylatory dachowe na nowej hali) o następujących parametrach: średnica emitora ok. 0,5 m, wysokość posadowienia nie mniejsza niż 4,5 m n.p.t.,
	3 silosy przy nowej hali, o następujących parametrach: wysokość emitora – 15 m, średnica emitora – 0,3 m, skuteczność filtra odpylającego - maksymalne stężenie pyłu na wyjściu z filtra odpylającego na poziomie 10 mg/m3.

	Wymienić filtry odpylające na 3 istniejących silosach zlokalizowanych przy istniejącej hali PE. Zapewnić maksymalne stężenie pyłu na wyjściu z każdego nowego filtra odpylającego na tych silosach na poziomie 10 mg/m3.
	Planowany budynek produkcyjny wykonać tak, aby zapewnić izolacyjność akustyczną ścian na poziomie 23 dB (ściana z wrotami) i 25 dB (pełna ściana) oraz izolacyjność dachu na poziomie 30 dB.
	Zaprojektować następujące źródła hałasu na terenie przedsięwzięcia:

	4 wentylatory dachowe o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 75 dB.



III.	Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
	Przedstawiciel INSTALPLAST ŁASK Sp. z o.o. Sp. K.  wystąpił w dniu 
17.09.2021 roku do Burmistrza Łasku z wnioskiem (uzupełnionym ostatecznie w dniu 22.09.2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu INSTALPLAST ŁASK Sp. z o.o. Sp. K. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łasku przy ul. Żeromskiego 66. 
Do wniosku  dołączono wymagane załączniki, tj.:
-	kartę informacyjną przedsięwzięcia (kip);
-	załącznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
-	kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.
Teren, na którym ma zostać zrealizowane przedmiotowe przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXIX/440/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 9. Zgodnie zapisami MPZP teren przedsięwzięcia znajduje się na jednostce planistycznej P1 – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.
W procesie ustalania kręgu stron stwierdzono, że stron jest powyżej 10, zatem 
w niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawy ooś). 
Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony postępowania poprzez obwieszczenie z dnia 27.09.2021 r., znak: OŚR.6220.12.2021, (wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku i przed budynkiem 
Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Łasku) oraz zawiadomienie z dnia 27.09.2021 r., znak: OŚR.6220.12.2021. Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 27.09.2021 r., znak: OŚR.6220.12.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w oparciu o § 3 ust. 2 pkt 2 (tj. polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b (tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) .
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 08.10.2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.34.2021 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 17.08.2021 r., znak: WOOŚ.4220.870.2021.PMa uznał, że dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ wezwaniem z dnia 14.10.2021 r., znak: OŚR.6220.12.2021 wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia kip.
W dniu 14.10.2021 r. wpłynęło zawiadomienie znak: PO.ZZŚ.5.435.571.1.2021  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o niedotrzymaniu terminu wydania opinii i wyznaczeniu nowego terminu.
W dniu 22.10.2021 r. wnioskodawca przedłożył aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia, jednakże z uwagi na brak formalny został wezwany do jego uzupełnienia. Stosowne uzupełnienie wpłynęło w dniu 16.11.2021 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 16.11.2021 r., 
znak: PO.ZZŚ.5.435.571.2.2021.AC uznał, że dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ wezwanie z dnia 17.11.2021 r., znak: OŚR.6220.12.2021 zobowiązał wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia kip. W dniu 23.11.2021 r. wpłynął do tutejszego urzędu aneks 2 do karty informacyjnej przedsięwzięcia. 
W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 24.11.2021 r., znak: OŚR.6220.12.2021 ponownie wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wyrażenie 
w myśl art. 64 ust. 1 ustawy ooś opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
W dniu 30.11.2021 r. wpłynęło zawiadomienie znak: WOOŚ.4220.870.2021.PMa.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o niedotrzymaniu terminu wydania opinii i wyznaczeniu nowego terminu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem z dnia 06.12.2021 r., znak: PPIS.ZNS.076.32.2021 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w opinii z dnia 08.10.2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.34.2021.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 10.12.2021 r., 
znak: PO.ZZŚ.5.435.571.2021 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy 
w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał 
w ww. opinii. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 20.12.2021 r., znak: WOOŚ.4220.870.2021.PMa.3 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał 
w ww. opinii. 
Zgodnie z art. 84 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, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ww. ustawy. 
Obwieszczeniem z dnia 22.12.2021 r., znak: OŚR.6220.12.2021 tutejszy organ poinformował strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w ww. sprawie umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postępowanie oraz o przysługującym stronom, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Publiczne ogłoszenie ww. obwieszczenia nastąpiło 30.12.2021 r. W  wyznaczonym w obwieszczeniu terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania. 
Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, tutejszy organ zbadał, jaki jest rodzaj i skala przedsięwzięcia, lokalizacja, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych 
z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje i uciążliwości, które potencjalnie wystąpią na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia. 
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym danych zawartych 
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej główny dowód w sprawie, biorąc pod uwagę opinię organów współdziałających, a także ze względu na brak uwag, wniosków, czy żądań stron postępowania orzeczono jak w sentencji. Za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przemawiały argumenty wynikające z uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, o których mowa poniżej. 
Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu InstalPlast Łask wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana w Łasku przy ul. Żeromskiego 66 na działkach nr 1/45, 6/1, 6/2, 7/4, 7/5, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 61/23, 61/24 
i 64/4 obręb 9 miasto Łask.
Najbliższe otoczenie przedsięwzięcia stanowią:
	od zachodu, północy i wschodu – tereny przemysłowe,

od południa – ul. Żeromskiego, za którą znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne i mieszkaniowo-usługowe oraz zabudowa zagrodowa.
Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku polega na rozbudowie istniejącego zakładu InstalPlast Łask wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakład zajmuje się produkcją systemów rurowych z PCV, PE i PP. W ramach planowanej rozbudowy powstanie nowa hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalnym oraz zbiornik ppoż. W projektowanej hali prowadzony będzie ten sam proces produkcyjny, co w istniejących halach. W wyniku inwestycji zostanie dodany 1 ciąg produkcyjny, a trzy zostaną przeniesione z istniejących hal. Ogólny szacowany wzrost produkcji w odniesieniu do stanu obecnego wyniesie ok. 10%. Powierzchnie dla stanu istniejącego wynoszą:
	powierzchnia terenu: 50.325 m2,
	powierzchnia dachów: 8.055 m2,
	powierzchnia zielona: 5.043 m2,
	powierzchnia utwardzona: 37.227 m2.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wybudowana nowa hala produkcyjna z częścią socjalną i infrastrukturą techniczną o powierzchni zabudowy do 1800 m2. Ponadto część nawierzchni utwardzonej zostanie przekształcona w powierzchnię biologicznie czynną. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia bilans powierzchni zakładu będzie wyglądał następująco:
	powierzchnia terenu: 50.325 m2,
	powierzchnia dachów: 9.855 m2,
	powierzchnia zielona: 5.043 m2,
	powierzchnia utwardzona: 35.427 m2.

Miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia w całości położone jest w granicach istniejącego zakładu. Nie występują tu naturalne skupienia roślinności. Jedynie w częściach zaadaptowanych pod przyzakładowe zieleńce występują powierzchnie trawiaste, obsiane mieszankami powszechnie stosowanych traw. Na trawnikach sporadycznie spotkać można pospolite byliny, takie jak: mniszek lekarski, stokrotka pospolita, przymiotno kanadyjskie, żółtlica owłosiona. Na działkach o nr ewid. 1/45 i 6/1 znajdują się drzewa, które wymagać będą usunięcia. Przewiduje się wycinkę 9 szt. drzew z gatunku: dąb szypułkowy, morwa oraz klon pospolity. W ramach kompensacji za wycinane drzewa planuje się wykonać nasadzenia zastępcze w ilości min. 9 sztuk dębów szypułkowych w odmianie kolumnowej. Drzewa zostaną nasadzone na działce o nr ewid. 64/4 obręb 9 miasto Łask. Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października włącznie. Dopuszcza się przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jednakże prace należy wtedy poprzedzić bezpośrednio kontrolą specjalisty przyrodnika, stwierdzającą brak zasiedlenia terenu przez gatunki chronione.
Zakład zajmuje się produkcją systemów rurowych z PCV, PE i PP. Obecnie proces produkcji prowadzony jest w dwóch halach, gdzie znajduje się 18 ciągów technologicznych. W zakładzie wytwarzane są:
	rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów etylenu, 
	rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów propylenu, 

rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów chlorku winylu. 
Rury PCV produkowane są z mieszanki składającej się z 95% surowca suspensyjnego 
PCV w postaci drobnoziarnistego proszku oraz 5% dodatków, komponentu stabilizacyjno-smarnego i wypełniacza kredowego. Mieszanka przygotowywana jest na miejscu poprzez dwustopniowe mieszanie składników. Surowiec dostarczany jest do zakładu w papierowych workach na foliowanych paletach, w wielowarstwowych workach lub luzem cysternami. Cysterny dostarczające PCV są specjalnie przystosowane do transportu tego rodzaju materiałów i jego rozładunku. Za pomocą powietrza ze sprężarki surowiec jest przedmuchiwany do zbiorników magazynowych ustawionych obok hali. Ze zbiorników magazynowych surowiec jest transportowany do zbiornika buforowego ustawionego 
w pomieszczeniu mieszalni. Do pierwszej komory mieszalnika pracownik ręcznie wsypuje odpowiednio przygotowane i odważone dodatki. Dalej następuje proces dwustopniowego mieszania w komorach pierwszej i drugiej mieszalnika. Przy przesypywaniu tworzywa 
z jednego elementu na drugi, jego objętość w 70% wypełnia pojemność zbiorników. Przygotowana mieszanka jest podawana do zbiorników buforowych nad maszynami linii produkcyjnych. Maszyny pobierają mieszankę bezpośrednio ze zbiorników. Polietylen 
z worków jest wysypywany do zbiorników buforowych skąd podawany jest analogicznie jak mieszanka PCV. PE jest podawany bezpośrednio. W wytłaczarce ślimakowej tworzywo ulega roztopieniu i po wypchnięciu przez odpowiednią głowicę wytłaczającą w kalibratorze formuje się rurę o odpowiednich parametrach, Ukształtowana rura przeciągana jest przez wanny schładzające i utwardzające rurę. W kolejnym etapie rura jest cięta na odcinki o zadanej długości. Pocięta rura trafia na kielicharkę, gdzie urządzenie to nagrzewa końcówki rury 
i tworzy kielichy połączeniowe. Kielichy te są uzupełnione o uszczelki, a następnie rury są spychane po stole zrzutowym do wózka i konfekcjonowane. Gotowe rury są spinane za pomocą listew drewnianych i taśmy stalowej w pakiety i wywożone wózkiem widłowym na plac magazynowy.
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz paliw na etapie realizacji nie będą odbiegały od zużycia surowców dla podobnych rodzajów inwestycji. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz paliw na etapie eksploatacji szacuje się na poziomie: woda na cele technologiczne - 15 m3/dobę, woda na cele socjalno-bytowe na poziomie ok. 5,4 m3/dobę, woda na utrzymanie czystości – ok. 104 m3/rok, energia elektryczna – ok. 7400 MWh/rok, polietylen (PE) 4000 Mg/rok, polipropylen (PP) 4000 Mg/rok, polichlorek winylu (PCV) 5000 Mg/rok.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie.
Realizacja inwestycji powodować będzie oddziaływania charakterystyczne dla prac budowlanych i wykończeniowych. Budowa obiektu wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, generowania hałasu, powstawania ścieków bytowych, powstawania odpadów. Faza realizacji przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością zastosowania ciężkiego sprzętu budowlanego, którego praca powodować będzie emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz generowanie hałasu. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu 
z fazy budowy zaproponowano następujące rozwiązania: prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, wszelkie operacje z użyciem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego zostaną wcześniej zaplanowane, w czasie przerw w pracy silniki używanych maszyn i urządzeń będą wyłączane, stosowany sprzęt budowlany będzie charakteryzować się dobrym stanem technicznym. Ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji odprowadzane będą do zbiorników przenośnych toalet i odbierane przez podmioty posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki ściekowej. Przejściowy i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.
Faza likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się podobnymi oddziaływaniami jak faza budowy. Oddziaływania te, podobnie jak na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prowadzonych prac. Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia, prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.
Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu, powstawania ścieków bytowych oraz deszczowych oraz wytwarzania odpadów.
Podczas etapu realizacji oraz ewentualnej likwidacji źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch pojazdów samochodowych związany z transportem ludzi, materiałów oraz sprzętu budowlanego na teren realizacji inwestycji oraz maszyny 
i urządzenia wykorzystywane przy realizacji lub likwidacji przedsięwzięcia. Będzie to emisja niezorganizowana o charakterze nieregularnym, która ustanie wraz zakończeniem prac budowlanych. Nie będzie miała ona uciążliwego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego.
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia głównymi emitorami zanieczyszczeń do powietrza na terenie analizowanego zakładu będą istniejące i projektowane źródła, tj. kotły spalające olej opałowy pracujące na potrzeby zapleczy socjalno-biurowych, wentylacje hal produkcyjnych, procesy napełniania silosów magazynowych, pojazdy przemieszczające się po terenie przedsięwzięcia. 
Nie planuje się ogrzewać budynku nowej hali, z uwagi na ciepło wydzielane przy procesie produkcyjnym. Będzie ono wystarczające do zapewnienia komfortu termicznego pracowników. W chwilach przestoju zakładu, budynek będzie dogrzewany przy pomocy urządzeń zasilanych energią elektryczną.
Surowce potrzebne na procesy produkcyjne w projektowanej hali będą dostarczane z istniejących silosów przy hali PE. Na terenie zakładu znajduje się obecnie 16 silosów magazynowych. Zbiorniki wykorzystywane są do magazynowania surowców – PVC, PP i PE. Dopuszcza się jednak posadowienie obok nowego obiektu 3 nowych silosów. W takim przypadku zakłada się ich następujące parametry: wysokość emitora – 15 m, średnica emitora – 0,3 m, skuteczność filtra odpylającego - maksymalne stężenie pyłu na wyjściu z filtra odpylającego na silosie na poziomie 10 mg/m3.
 Inwestor, w celu zapewnienia emisji zanieczyszczeń pyłowych na dotychczasowym poziomie zamierza wykonać wymianę filtrów na 3 istniejących silosach zlokalizowanych przy istniejącej hali PE. Maksymalne stężenie pyłu na wyjściu z każdego nowego filtra odpylającego na tych 3 silosach będzie wynosiło 10 mg/m3.
W projektowanej hali mogą wystąpić emisje związane z produkcją rur PE. Planowane procesy produkcyjne będą źródłem emisji tlenku węgla i formaldehydu do powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia będą odprowadzane poprzez wentylację mechaniczną. Planuje się wykonać 4 emitory o następujących parametrach: średnica emitora ok. 0,5 m, wysokość posadowienia nie mniejsza niż 4,5 m n.p.t.
Jak wynika z obliczeń i interpretacji graficznych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, emisja gazów i pyłów z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza. Również uwzględniając emisje do powietrza w oddziaływaniu skumulowanym (poprzez uwzględnienie tła zanieczyszczenia) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza.
Podczas budowy i ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wymagane będzie zużycie wody do celów budowlanych oraz bytowych. Pracownicy przebywający na placu budowy korzystać będą z sanitariatów znajdujących się na terenie istniejącego zakładu.
Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania zaopatrywane będzie w wodę z przyłącza sieci wodociągowej, tak jak dotychczas istniejąca część zakładu. W procesie technologicznym wytwarzania produktu woda jest wykorzystywana jako środek chłodzący narzędzia oraz produkt w ostatniej fazie obróbki. Wykorzystywany system wody technologicznej jest systemem obiegowym zamkniętym zbudowanym ze zbiorników głównych oraz chłodni. 
W fazie schładzania wody przez chłodnie następuje ubytek wody poprzez parowanie. Zbiorniki są dopełniane wodą z sieci wodociągowej a jej średnie zużycie to ok. 15 m3 na dobę. Przewiduje się zużycie wody na cele socjalno-bytowe na poziomie ok. 5,4 m3/dobę. Ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, w ilości równej ilości pobranej wody. Przewiduje się zapotrzebowanie na wodę do celów porządkowych – 104,0 m3/rok. Wody opadowe i roztopowe z terenówa utwardzonych odprowadzane będą tak jak dotychczas do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachów jako umownie czyste retencjonowane będą na powierzchni biologicznie czynnej.
Budowa projektowanych magazynów powodować będzie powstawanie odpadów 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. W wyniku prowadzenia prac powstawać mogą m.in. odpady z grupy 15, 17 i 20. Odpady wytworzone na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji gromadzone będą selektywnie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na placu budowy. Zbieranie odpadów obywać się będzie przy wykorzystaniu odpowiednio oznakowanych pojemników i kontenerów. W trakcie funkcjonowania obiektu na terenie inwestycji będą powstawały m. in. odpady z grupy 12, 13, 15 oraz 20.
Wszystkie odpady wytwarzane na terenie zakładu przechowywane będą na jego terenie do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Gromadzenie odpadów odbywać się będzie jedynie w celu zebrania ich odpowiedniej ilości do transportu. Wytwarzane odpady zbierane będą w sposób selektywny w specjalnie oznakowanych szczelnych pojemnikach lub kontenerach zlokalizowanych w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie zakładu. Odpady 
o dużych gabarytach będą magazynowane luzem w sposób uporządkowany. Odpady przechowywane będą na utwardzonym podłożu, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, rozwiewanie, mieszanie się. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w specjalnie wydzielonym do tego celu zadaszonym miejscu o szczelnym podłożu. Miejsce będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Gospodarka odpadowa prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
INSTALPLAST ŁASK Sp. z o.o. posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Starotę Łaskiego – decyzja z dnia 12.02.2014 r. znak EZ.6220.1.2014, zmieniona decyzją z dnia 16.12.2020 r. znak: EZ.6220.2.2020.
Oddziaływania związane z emisją hałasu do środowiska będą miały charakter krótkotrwały (w porównaniu z fazą eksploatacji przedsięwzięcia) i nie spowodują trwałych zmian w środowisku.  Oddziaływanie to będzie związane z pracą sprzętu budowlanego. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania tego etapu inwestycji zostaną zaplanowane wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprzęt stosowany w trakcie budowy będzie 
w dobrym stanie technicznym, prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu będą prowadzone w porze dnia, przestrzegana będzie zasada wyłączania silników w czasie przerw w pracy. 
Głównymi źródłami hałasu na terenie projektowanego przedsięwzięcia 
na etapie eksploatacji będą istniejące i projektowane źródła, tj. budynki produkcyjne, urządzenia wentylacyjne, chłodnicze i klimatyzacyjne oraz pojazdy poruszające się po terenie 
inwestycji. W ramach przedsięwzięcia planuje się następujące źródła hałasu: wentylator dachowy – 4 szt. do 75 dB. Źródłem hałasu będzie również budynek projektowanej hali. Zakłada się, że będzie wykonany tak, aby zapewnić izolacyjność akustyczną ścian na poziomie 23 dB (ściana z wrotami) i 25 dB (pełna ściana) oraz izolacyjność dachu na poziomie 30 dB. Ruch pojazdów będzie odbywał się zarówno w porze dnia, jak i w nocy. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się po przeciwnej stronie ul. Żeromskiego. Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wynika, że inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej, a oddziaływanie zamyka się na obszarach przemysłowych.
Z karty informacyjnej wynika, że planowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na obszary wodno-błotne oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, obszarami górskimi i obszarami leśnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza strefą ochronną ujęć wód i obszaru ochronnego zbiorników wód śródlądowych a także poza terenem, przez który przebiegają korytarze ekologiczne. 
Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Najbliżej położoną względem inwestycji obszarową formą ochrony przyrody jest Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Dolina Grabi (ok. 20 m, 
po drugiej stronie ul. Żeromskiego), Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Kolumna Las 
(ok. 3,5 km), Dolina Grabi Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Grabi (ok. 2,9 km od przedsięwzięcia). Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej, tj. w promieniu 5 km od terenu przedsięwzięcia położony jest następujący obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grabia PLH100021. Ww. obszar znajduje się w odległości ok. 50 m od granic działek, na których położony jest przedmiotowy zakład. Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021) (Dz. U. poz. 2079). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt innych niż ptaki – w stosunku do przedmiotów ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Grabia PLH100021, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierząt:
	3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 
1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus  
1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 
1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 
1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar 
1149 koza Cobitis taenia 
2484 minóg ukraiński Eudontotomyzon mariae
1145 piskorz Misgurnus fossilis  
1188 kumak nizinny Bombina bombina  
1337 bóbr europejski Castor fiber 
1355 wydra Lutra lutra
Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia PLH100021 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 785 ze zm.), który szczegółowo określa m.in. cele działań ochronnych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony.   
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przekształconym, na terenie istniejącego zakładu. W karcie informacyjnej podano, że nie jest to obszar występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wymagających specjalnej ochrony lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych objętych ochroną ani gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Teren przedmiotowego zakładu jest oddzielony od obszaru Natura 2000 drogą o dużym natężeniu ruchu. Za drogą znajdują się tereny zabudowane 
i dopiero dalej rozciąga się dolina rzeczna. 
Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu, skalę przedsięwzięcia 
i położenie terenu względem ww. obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia zidentyfikowane dla poszczególnych przedmiotów ochrony oraz cele działań ochronnych, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała, by stwierdzić jakiekolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Grabia PLH100021. Nie wystąpią nowe, znaczące oddziaływania, ponieważ przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego w tej lokalizacji zakładu. W projektowanej hali prowadzony będzie ten sam proces produkcyjny, co w istniejących halach. Analizując zagrożenia istniejące 
i potencjalne zidentyfikowane w planie zadań ochronnych dla ww. gatunków i siedlisk przyrodniczych, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio z tymi zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich zmian w środowisku, by stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Grabia PLH100021. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko, dla przedmiotowego przedsięwzięcia określono 
w sentencji niniejszego postanowienia warunki realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia jako działania minimalizujące potencjalne oddziaływanie na środowisko. 
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia umożliwiły analizę kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie usytuowania przedsięwzięcia 
z uwzględnieniem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeanalizował dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz cele działań ochronnych, istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony najbliższych obszarów Natura 2000 (w promieniu 5 km od przedsięwzięcia) i ustalił, że realizacja i późniejsze funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują negatywnego wpływu na przedmioty ochrony oraz cele działań ochronnych obszaru Natura 2000, nie utrudnią realizacji tych celów i nie mają bezpośredniego związku z zagrożeniami istniejącymi i potencjalnymi określonymi dla przedmiotów ochrony tego obszaru Natura 2000. Działania minimalizujące zaproponowane w karcie informacyjnej wydają się wystarczające do uniknięcia i ograniczenia potencjalnego oddziaływania i nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych działań minimalizujących w stosunku do obszarów Natura 2000. Nie ma również potrzeby monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, które mogą wystąpić w związku z realizacją, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia.  
Podsumowując, przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę i położenie, nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.
Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów, korytarzy ekologicznych. W chwili obecnej teren przedsięwzięcia jest już przekształcony – znajduje się na nim istniejąca zabudowa przemysłowa. Przedsięwzięcie położone jest poza korytarzami ekologicznymi.
Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600083, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz słabym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. 
JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dla omawianej JCWPd przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych oraz ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwodnianiem górniczym (pole Bełchatów 
i pole Szczerców) i procesy asenizacji wód zasolonych. Brak jest możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża ze względów gospodarczych. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021 r. 
Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, 
w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Grabia od Dłutówki 
do Dopływu z Anielina o kodzie PLRW600019182873. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021 r. 
Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania 
i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Analizując rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, a także dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu, należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na walory krajobrazowe okolicy, ponieważ przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej już zabudowy.
Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 
Gęstość zaludnienia na terenie miasta Łask wynosi 1080 os./km2. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa budowlanego, BHP, spełnione zostaną wymogi związane z ochroną przeciwpożarową. 
Inwestycja leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem jego realizacji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do działki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia 
w centralnej Polsce. 
Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie występować niewielkie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Oddziaływanie  to będzie odwracalne, trwające do czasu zakończenia prac budowlanych. Wszystkie oddziaływania występujące na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter lokalny i odwracalny poza trwałym zajęciem terenu pod obiekt. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustąpią po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Natomiast występujące oddziaływania na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji związane będą głównie 
z poruszającymi się po przedmiotowym terenie pojazdami, pracą urządzeń wentylacyjnych 
i grzewczych.
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, prace związane z budową planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane będą niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu 
w ich otoczeniu, przestrzegana będzie zasada wyłączania silników podczas przerw w pracy. 
Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie,
można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich działań minimalizujących przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przy zachowaniu minimalizacji uciążliwości. 

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
	P O U C Z E N I E
1.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa 
w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2.	Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 
o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3.	Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. 
4.	W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej 
z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
5.	W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.
6.	Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniszczenie (przesadzenie) siedliska/stanowiska gatunków i okazów gatunków objętych ochroną lub podjęcie innych czynności mających wpływ na gatunki chronione wymaga uzyskania zgody odpowiednio od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a prace należy przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
7.	Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
8.	W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
9.	Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.




Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek














Otrzymują:
	INSTALPLAST ŁASK Sp. z o.o. Sp. K.;

Strony postępowania /wg rozdzielnika/ - zgodnie z art. 49 KPA,
a/a.

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś - decyzja ostateczna odrębnym pismem):
1.	Starosta Łaski.


Do wiadomości:
1.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, 
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku,
3.	Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.


