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OŚR.6220.13.2021							       Łask, dn. 28.03.2022 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. 1 pkt 55 lit. b tiret drugie 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 pełnomocnika inwestora z dnia 29.10.2021 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 pn. „podział gruntu  pod zabudowę w postaci budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce 
nr 195/1,2 m. Wronowice, powiat łaski, gmina Łask” oraz 
określam
I.	rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
	Całkowita powierzchnia działek objętych inwestycją wynosi 2,18 ha 
i zaplanowano na nich wydzielenie do 20 działek o powierzchni od ok. 740 m2 do 
990 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
	budynki mieszkalne o powierzchni od 150  do 250 m2 (+/-20%),

wspólną utwardzoną drogę dojazdową do drogi publicznej.
	Dostęp do drogi publicznej (działka nr ewid. 308. obręb Wronowice) poprzez planowaną wspólną drogę dojazdową o powierzchni ok. 4340 m2 powierzchni utwardzonej.
	Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zaopatrzone w media z projektowanych źródeł na zasadach:

	energia elektryczna – planowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej,
	energia cieplna – za pomocą instalacji centralnego ogrzewania  i własnych kotłów  grzewczych na niskoemisyjne paliwo lub za pomocą odnawialnych źródeł energii,
	woda – przyłącze do wodociągu gminnego;

	Odprowadzenie ścieków bytowych z każdego budynku planuje się do sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku gdy podłączenie do sieci nie będzie możliwe każdy dom będzie zaopatrzony w szczelny, bezodpływowy zbiornik lub indywidualną przydomową oczyszczalnię ścieków.
	Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo z wykorzystaniem chłonności terenu (na własny nieutwardzony teren biologicznie czynny). 


II.	Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy:
	Zaprojektować dla terenu inwestycji wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w liczbie do 20 i w celu zapewnienia dojazdu do przedmiotowych działek wyznaczyć wspólną drogę dojazdową do drogi publicznej 
o powierzchni ok. 4340 m2 powierzchni utwardzonej.  
	Zaprojektować budynki mieszkalne o powierzchni od 150  do 250 m2 (+/-20%) 
i 2 kondygnacji nadziemnych, wysokości kalenicy do 9 m (+/-20%), do 13,2 m szerokości elewacji frontowej (+/-20%), orientacyjnej długości budynku wynoszącej ok. 13 m (+/-20%) oraz wysokości górnej elewacji frontowej od 2,8 do 4 m, kąt nachylenia połaci dachowej od 25 do 45 stopni, w geometrii dwuspadowy lub wielospadowy. Powierzchnia pojedynczej działki może wynosić od ok. 740 m2 do 990 m2.
	Domy zaprojektować jako spójne stylistycznie z otoczeniem i krajobrazem, należy stosować stonowane, naturalne barwy elewacji i dachów. 
	Realizację przedsięwzięcia w zakresie robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i głównymi pracami ziemnymi zaleca się prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, poza okresem największej aktywności płazów oraz poza okresem rozrodczym innych zwierząt potencjalnie występujących na analizowanym obszarze, 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.
	Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów. 

Należy zabezpieczyć narażone na uszkodzenia drzewa zlokalizowane w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Jeśli zajdzie taka konieczność, zadrzewienia należy zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez 
np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, 
z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). 
	Prace budowlane powodujące pogorszenie klimatu akustycznego prowadzić wyłącznie w porze dnia. 
	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.
	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.
	Do prac należy używać sprawnego technicznie sprzętu, prace wykonywać 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, substancji chemicznych używać zgodnie 
z przeznaczeniem i przechowywać je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, aby maksymalnie ograniczyć możliwość wycieków paliwa, oleju czy innych substancji bezpośrednio do ziemi i wód.
	Należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie budowy materiałów sypkich. Do transportu materiałów pylistych należy stosować na samochodach dostawczych szczelne skrzynie ładunkowe (plandeki itp.).
	Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach na terenie przedsięwzięcia, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, a następnie przekazywać je firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
	Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy codziennie kontrolować wykopy na obecność małych zwierząt, w tym przede wszystkim płazów, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku.
	Odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych (m.in. w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na właściwości magazynowanych odpadów, pod zadaszeniem lub przykryciem), zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione do przetwarzania odpadów podmioty, bądź zapewnić ich ponowne wykorzystanie.
	Ścieki sanitarne w fazie realizacji inwestycji gromadzić w przewoźnych kabinach sanitarnych z zapewnieniem regularnego ich opróżniania przez specjalistyczne firmy.


III.	Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
	Pełnomocnik inwestora wystąpił w dniu 02.11.2021 roku do Burmistrza Łasku 
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn. „podział gruntu pod zabudowę w postaci budynków jednorodzinnych wraz 
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce nr 195/1,2 m. Wronowice, powiat łaski, gmina Łask” (uzupełnionym ostatecznie w dniu 29.11.2021 r.). 
Do wniosku  ostatecznie 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.
	Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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 02.12.2021 r., znak: OŚR.6220.13.2021, (wywieszone w pobliżu inwestycji na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wronowice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku) oraz zawiadomienie z dnia 02.12.2021 r., znak: OŚR.6220.13.2021. Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 02.12.2021 r., znak: OŚR.6220.13.2021 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. 1 pkt 55 lit. b tiret drugie 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) tj. zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 15.12.2021 r., znak: WOOŚ.4220.1068.2021.JKo 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. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 15.12.2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.40.2021 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. 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 17.12.2021 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.699.1.2021.AC uznał, że dane zawarte w kip są niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ wezwaniem z dnia 21.12.2021 r., znak: OŚR.6220.13.2021 wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia kip.
W dniu 17.01.2022 r. wnioskodawca przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 24.01.2022 r., znak: OŚR.6220.13.2021 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. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 07.02.2022 r., znak: WOOŚ.4220.1068.2021.JKo.2 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w opinii z dnia 15.12.2021 r., znak: WOOŚ.4220.1068.2021.JKo.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem z dnia 07.02.2022 r., znak: PPIS.ZNS.076.4.2022 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w opinii z dnia 
15.12.2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.40.2021.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 15.02.2022 r., 
znak: PO.ZZŚ.5.435.699.2021.AC 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 21.02.2022 r., znak: OŚR.6220.13.2021 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 28.02.2022 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 opinie 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. 
Przedmiotem przedsięwzięcia będzie podział gruntu pod budowę domków jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej, a także do sieci kanalizacyjnej. 
Przedsięwzięcie polegać będzie na podziale gruntów pod zabudowę w postaci budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 195/1 i 195/2 obręb Wronowice, gm. Łask, powiat łaski.
Całość przedsięwzięcia będzie realizowana na działkach nr ewid. 195/1 i 195/2 obręb Wronowice, gm. Łask o całkowitej powierzchni 2,18 ha. Dostęp do drogi realizowany będzie poprzez działkę nr ewid. 308.
Obszar przeznaczony pod przedsięwzięcie stanowi teren rolniczy zaliczany do gruntów ornych klasy IV. Obecnie na terenie tym występują rośliny pospolitych gatunków traw i chwastów. W niedalekim sąsiedztwie przedsięwzięcia występuje zabudowa gospodarcza, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drogi. 
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę domków jednorodzinnych na wyznaczonych działkach geodezyjnych po podziale. Działki będą miały powierzchnię od ok. 740 m2 do 990 m2. Łączna powierzchnia zabudowy pod budynki jednorodzinne wynosić będzie maksymalnie: 20 x 250 m2 = 0,5 ha.
Zaplanowano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w liczbie do 20 budynków mieszkalnych o powierzchni ok. 150 – 250 m2  i 2 kondygnacji nadziemnych, wysokości kalenicy do 9 m (+-20%) do 13,2 m szerokości elewacji frontowej (+-20%) oraz orientacyjnej długości budynku wynoszącej ok. 13 m (+-20%). Wysokość górnej elewacji frontowej wynosić będzie od 2,8 do 4 m. Kąt nachylenia połaci dachowej będzie wynosić od 25 do 45 stopni, w geometrii dwuspadowy. Zamierzenie dotyczy również zagospodarowania terenu oraz podłączeniu pod dostępne media. 
Wspólna droga dojazdowa do drogi publicznej będzie mieć ok. 4 340 m2 (0,434 ha) powierzchni utwardzonej. Łącznie powierzchnia przekształcona i zabudowana będzie wynosić 9 340 m2 (0,93 ha) i jest to 43 % powierzchni użytkowej terenu. Powierzchnia biologicznie czynna będzie równa 57 %. 
Planowane budynki mieszkalne jednorodzinne zostaną wykonane w technologii tradycyjnej (fundamenty - żelbetowe, wylewane; ściany fundamentowe - żelbetowe, wylewane lub murowane z bloczków betonowych, ściany nadziemne - murowane z cegieł, bloczków lub pustaków; konstrukcja dachu – więźba drewniana, pokrycie dachowe – ceramiczne lub naśladujące dachówkę, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy). Dopuszcza się budowę obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej (domy z bali drewnianych lub w technologii szkieletu drewnianego).
Urządzenia infrastruktury technicznej:
	pobór wody: z gminnej sieci wodociągowej po wykonaniu przyłącza; przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci; pobór wody będzie opomiarowany wodomierzem;
	odprowadzenie ścieków sanitarnych – przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej, 
a w przypadku gdy będzie to niemożliwe to dane nieruchomości zostaną odpowiednio wyposażone  w zbiorniki bezodpływowe o pojemności do 10 m3/dom jednorodzinny lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
	odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe odprowadzane będą na własny teren nieutwardzony, na tereny zielone;
	odpady - będą składowane w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych działek budowlanych (z uwzględnieniem ich segregacji), a następnie wywożone przez specjalistyczną firmę, zajmującą się zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów na składowisko odpadów; gromadzenie odpadów i ich segregacja na terenie nieruchomości będzie się odbywało zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; odbiór odpadów będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem (w ramach zawartych umów na odbiór odpadów);
	sposób ogrzewania obiektów - piec stałopalny lub elektryczny ew. kominek 
z płaszczem wodnym, system grzewczy oparty na paliwach nisko emisyjnych, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej;
	zaopatrzenie w energię elektryczną: za pomocą projektowanego przyłącza wewnętrzną linią zasilającą z istniejącej linii niskiego napięcia. Przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.

W ramach zamierzeń inwestycyjnych, na każdej z wydzielonych działek zostaną podjęte takie działania jak: 
	spryzmowanie wierzchniej warstwy gruntu w obszarze przedmiotowych działek oraz zorganizowanie zaplecza budowy; 

wyznaczenie planowanych do budowy/utworzenia powierzchni i rozpoczęcie prac budowlanych, w ramach których nastąpi uzbrojenie każdej działki i podłączenie jej do lokalnej sieci energetycznej (przewiduje się zaprojektowanie stacji trafo), kanalizacyjnej i wodociągowej;
	wykonanie prac budowlanych: na każdej z wydzielonych działek powstaną budynki mieszkalne jednorodzinne, tereny utwardzone, tereny zielone, ogrodzenie;
	wykonaniem instalacji technicznych oraz prac wykończeniowych oraz zaplanowanych nasadzeń. 
Etap prowadzonych prac budowlanych związany będzie z powstawaniem odpadów, emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz ścieków bytowych. Wymagał będzie utworzenia placu budowy jako wyodrębnionego, ogrodzonego terenu, 
na którym będą przebiegały procesy budowlano-montażowe, pomocnicze i usługowe związane z budową. Ogrodzenie placu budowy zabezpieczało będzie przed wstępem na plac budowy osób nieupoważnionych. Składowanie materiałów budowlanych będzie odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed emisją do powietrza, przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Na etapie budowy zaplecze socjalne dla pracowników zorganizowane zostanie w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach socjalnych. Etap realizacji inwestycji będzie generował zapotrzebowanie na surowce potrzebne do realizacji inwestycji, będą to m.in. stal, drewno, tworzywa sztuczne, woda, cement, piasek, styropian, pustaki. Ostateczna ilość materiałów budowlanych zostanie wyliczona przy wybraniu konkretnego projektu domu, w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. W trakcie procesu inwestycyjnego oraz na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Realizacja obiektów budowlanych wymagać będzie prowadzenia robót ziemnych oraz transportu materiałów i elementów budowlanych. Przy prowadzeniu prac budowlanych należy wykorzystać i przekształcić elementy przyrodnicze wyłącznie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Pobliski drzewostan rosnący poza terenem inwestycji zostanie osłonięty przed urazami mechanicznymi, a w okresie suszy drzewostan pozostający najbliżej wykopów będzie podlewany. W przypadku prac infrastruktury podziemnej w pobliżu zieleni wysokiej prace ziemne należy prowadzić ręcznie celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego. 
 Podczas prac budowlanych nastąpi zwiększenie ruchu pojazdów na drodze dojazdowej na teren działki, co spowoduje okresowy wzrost poziomu hałasu. Wzrost emisji hałasu do środowiska spowodowany będzie również pracą sprzętu np.: koparek, wywrotek, betoniarek. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasowych należy odpowiednio zaplanowana organizację robót, prace prowadzić w porze dnia oraz zapewnić wysokiej sprawności pojazdy i sprzęt budowlany. 
W trakcie realizacji prac związanych z budową powstaną odpady z grupy 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) oraz z grupy: 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01). Odpady te w pierwszym rzędzie będą poddawane odzyskowi 
w miejscu ich powstawania, segregowane (teren, na którym gromadzone będą odpady wyłożony zostanie geomembraną separacyjną, która będzie stanowiła ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego) i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uzgodnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Rozplantowana zostanie ziemia (nadmiar ziemi zostanie przekazany podmiotom zewnętrznym, w celu dalszego jej zagospodarowania), którą spryzmowano na samym początku podejmowanych prac, zostanie uprzątnięty teren i zasiana trawa.
Podsumowując zaplanowane prace budowlane będą miały charakter typowych robót budowlano-konstrukcyjno-montażowych i nie spowodują zagrożenia dla terenów sąsiednich oraz środowiska naturalnego. Ich oddziaływanie będzie tymczasowe i ograniczy się do terenu inwestycji. 
Na etapie użytkowania budynków jednorodzinnych dojdzie do oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji hałasu, nieznacznej emisji zanieczyszczeń do powietrza, powstawania odpadów oraz ścieków bytowych. Hałas związany będzie głównie z ruchem pojazdów osobowych wjeżdżających i wyjeżdżających. Z informacji zawartych 
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja budynków, nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych norm hałasu w porze dnia i nocy. 
Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady, które będą przekazywane firmie posiadającej zezwolenia do ich transportowania i magazynowania. Docelowo odpady po dokonaniu segregacji zostaną zdeponowane na właściwym składowisku odpadów. Odpady te mają być zbierane w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów 
nadających się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, przekazywane do odzysku, a jeżeli będzie to technologicznie lub ekonomicznie niemożliwe – przekazywane do unieszkodliwienia w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Właściciele działek zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia będą zobowiązani do przestrzegania zasad 
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie własnych nieruchomości, zgodnie 
z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łask.
Projektowane budynki będą zasilane w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, natomiast ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku 
gdy podłączenie do sieci nie będzie możliwe do bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Teren zielony na każdej z działek po zakończeniu prac budowlanych zostanie uporządkowany, zagospodarowany i wykonane zostaną nasadzenia. Tym samym oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zamknie się głównie w granicach przedmiotowych działek i w nieznaczny sposób będzie oddziaływać na tereny sąsiednie. Emisja oddziaływań związanych z codziennym użytkowaniem nie będzie przekraczać ustalonych norm hałasowych. Zakres i skala planowanej inwestycji nie spowoduje ryzyka kumulowania się oddziaływań, prace budowlane będą odbywać się etapami i będą prowadzone przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i minimalizacji uciążliwości. Z uwagi na fakt, że tereny sąsiednie stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, tereny upraw rolnych, łąki 
i pastwiska (planowane zamierzenie inwestycyjne wpisuje się w pobliski krajobraz) realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie się stanu środowiska. 
Teren przeznaczony pod ww. przedsięwzięcie nie jest położony w obszarze żadnego z korytarzy ekologicznych, a także nie jest położony na terenie obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), w tym położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej inwestycji (tj. w promieniu 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia) znajdują się:
	Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi - w odległości ok. 1,67 km,
	należący do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grabia PLH100021 - w odległości ok. 1,32 km.

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. z 2021 r. 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.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na charakterystykę, odległość, skalę oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000.
Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Jest to obszar wykorzystywany rolniczo. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, 
że wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej na analizowanym terenie nie powinno wywrzeć trwałego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, m.in. dlatego, 
iż w pobliżu terenu znajduje się już zabudowa o podobnym charakterze, a sam obszar inwestycyjny nie ma istotnego znaczenia dla walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Należy także podkreślić, że jeśli zajdzie potrzeba, na etapie realizacji cenne siedliska 
i gatunki roślin, zwierząt i grzybów mogące pojawić się na terenie inwestycji oraz w obszarze jej oddziaływania należy odpowiednio zabezpieczyć przed negatywnym wpływem robót budowlanych oraz w razie konieczności podjąć stosowne działania minimalizujące. 
W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi.
W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Ziemia urodzajna z wykopów będzie składowana i wykorzystana w okresie późniejszym do zakładania nowych terenów zielonych. Na etapie eksploatacji przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów na działkach oraz utrzymanie maksymalnie dużej powierzchni terenu jako biologicznie czynnej.
Z dokumentacji wynika, że teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty rolne 
i nie koliduje z korytarzami ekologicznymi. Wszystkie drzewa zlokalizowane w pobliżu przedsięwzięcia nieprzeznaczone do wycinki i szczególnie narażone na niekorzystny wpływ w czasie prowadzenia robót budowlanych zostaną odpowiednio zabezpieczone. 
Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenia nasadzeń, które będą 
w sposób rzeczywisty rekompensować utracone usługi ekosystemu. Nasadzenia należy wykonać przede wszystkim w rejonie inwestycji lub jego sąsiedztwie. Jako nasadzenia kompensacyjne winno się wykorzystać wysokopienne, miododajne odmiany drzew przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych oraz wymogów bezpieczeństwa i warunków technicznych.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia należy zastosować opiekę i pielęgnację 
drzew i krzewów znajdujących się na terenie planowanego przedsięwzięcia, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewać, przy czym warunek ten dotyczy 
okresu wegetacyjnego. Terminy i częstotliwość podlewania dostosować do aktualnych 
warunków hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzić tak, by dostarczać drzewom tygodniową minimalną dawkę wody wg wzoru: 20 litrów na 
osobnik + 20 litrów na każde 2,5 cm pierśnicy drzewa. Dopuszcza się także stosowanie podziemnych i naziemnych systemów nawadniania zapewniających ww. skutek. Wskazane powyżej warunki dotyczą pielęgnacji i utrzymania drzew wprowadzonych w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Warunki dotyczące podlewania przyjęto w oparciu o publikację: M. Kosmala, Po co ludziom drzewa, czyli o roli i znaczeniu drzew w życiu człowieka, które znajdują się także w publikacjach wielu innych specjalistów z zakresu utrzymania drzew. Wskazane zapisy mają zwiększyć udatność nasadzeń, a co za tym idzie skuteczność zabiegów kompensacyjnych. Podlewanie posadzonych drzew jest niezwykle istotne z uwagi na zmieniające się warunki klimatyczne i przedłużające się w sezonie wegetacyjnym niedobory wody.
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. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące sprawozdawczość z zakresu korzystania 
z wód. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 
Jednocześnie planowana 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. 
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).
W granicach terenu inwestycji nie znajdują się cieki, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią 
w rozumieniu ustawy Prawo wodne
Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia w obszarze realizacji i znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary leśne, obszary górskie, morza i obszary wybrzeży, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gminy Łask, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 191,7 os./km2 (wg GUS z 2020 r.).
Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w tym przy zastosowaniu wskazanych działań minimalizujących, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności. 
Podsumowując, po wnikliwej analizie dokumentacji dotyczącej 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. Przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik 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. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą stosunkowo niewielkie i będą miały zasięg lokalny.

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.




z up. Burmistrza
mgr Wioletta Rabenda
Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa











Otrzymują:
	Pełnomocnik inwestora;
	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.

