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OŚR.6220.12.2022							       Łask, dn. 13.10.2022 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także 
§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b oraz pkt 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) 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 Karton Polska Sp. z o.o. Sp. K. z dnia 08.06.2022 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. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na działkach o nr ewid. 224/8, 224/10, 224/12, 224/14, 224/17, 225/5, 225/8 obręb 0015 Orchów, gmina Łask” oraz 
określam
I.	rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
	Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach o nr ewid.: 224/8, 224/10, 224/12, 224/14, 224/17, 225/5, 225/8, obr. 0015 Orchów, w gminie Łask, powiat łaski, województwo łódzkie, o powierzchni ok. 1,6747 ha.
	Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową dla firmy, która prowadzić będzie produkcję opakowań kartonowych poprzez składanie ich do żądanych wymiarów oraz wykonanie odpowiednich nacięć i nadruków na wykonanych opakowaniach.
	Planowaną wielkość produkcji szacuje się na 6 mln m2 miesięcznie (72 mln m2 rocznie).
	W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących elementów: 

	budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową (cały obiekt zaprojektowany będzie na planie prostokąta);

zbiornik ppoż. stanowiący jednocześnie zbiornik retencyjny na wody opadowe;
zbiorniki na gaz 3x6400 l;
chodniki i parkingi;
stacja trafo;
infrastruktura sieciowa wraz z przyłączami: woda (wodociąg miejski), miejska kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna;
miejsce do ładowania wózków.
	Zakład będzie pracował 6 dni w tygodniu, na dwie zmiany w godzinach: 6:00 – 14:00 i 14:00 – 22:00.
	Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia (do przekształcenia) będzie wynosić łącznie do 1,6747 ha, w tym:

- powierzchnie zabudowy
- 8350 m2;
- powierzchnie utwardzone (część wykonana będzie z płyt ażurowych)
- 4560 m2;
- tereny zielone
- 3837 m2.

II.	Na etapie realizacji, eksploatacji i/lub użytkowania przedsięwzięcia  należy:
	Pracownikom budowlanym zapewnić zaplecze socjalne. 

Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych.
Zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu inwestycji, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych 
i montażowych jak i podczas transportu materiałów budowlanych, np. w porze suchej należy ograniczyć emisję pyłu poprzez zwilżanie nawierzchni terenu budowy, osłanianie przed działaniem wiatru składowisk kruszyw, piasku zawierających drobne frakcje pyłowe poprzez ich przykrywanie plandeką w dni suche, eliminować niezaplanowane składowanie piasku i kruszyw, itp. Podczas transportu materiałów budowlanych (przede wszystkim pylących) należy stosować przykrycia naczep.
	Stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń 
w powietrzu.
	Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
	Podczas realizacji inwestycji wykorzystywać sprzęt i maszyny spełniające obowiązujące standardy jakościowe i techniczne wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
	W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
	Teren budowy wyposażyć w sorbenty w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi. 
	W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
	Roboty budowlane prowadzić w porze dziennej.
Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
Firma realizująca prace budowlane winna prowadzić ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów.
Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, firma prowadząca prace budowlane winna posiadać uregulowany stan prawny postępowania z wytworzonymi odpadami.
Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji gromadzić selektywnie, 
w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie.
Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażyć w szczelne podłoże, odpowiednią ilość sorbentów oraz w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy.
Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem, czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem zainwestowania.
Magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne winno się odbywać zgodnie 
z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
Utrzymywać urządzenia w dobrym stanie technicznym.
Pobór wody zabezpieczyć z wodociągu miejskiego.
	Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.
	Wody opadowe i roztopowe z terenów zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem i retencjonować w celu ich ponownego wykorzystania, np. wykorzystania wód do nawadniania własnych terenów zielonych.



III.	Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
	Firma Karton Polska Sp. z o.o. Sp. K. wystąpiła w dniu 10.06.2022 roku do Burmistrza Łasku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na działkach o nr ewid. 224/8, 224/10, 224/12, 224/14, 224/17, 225/5, 225/8 obręb 0015 Orchów, gmina Łask”. 
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.
	Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą 
nr XXXII/418/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16.06.2021 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Okup Wielki, gmina Łask. Zgodnie z ww. mpzp teren inwestycji położny jest na jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 1PU o przeznaczeniu jako teren pod zabudowę produkcyjno-usługową, produkcyjną, usługową, składową, magazynową. 
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). Wobec powyższego stosowne obwieszczenia Burmistrza Łasku były wywieszone w pobliżu inwestycji na tablicy ogłoszeń w sołectwie Orchów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.
Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony postępowania poprzez obwieszczenie z dnia 20.06.2022 r., znak: OŚR.6220.12.2022, oraz zawiadomienie z dnia 20.06.2022 r., znak: OŚR.6220.12.2022. Stosownie do art. 64 
ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 20.06.2022 r., znak: OŚR.6220.12.2022 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 54 lit. b oraz pkt 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) 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;
instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych - inne niż wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny 
o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 24.06.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.16.2022.AŚ 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 01.07.2022 r., 
znak: WOOŚ.4220.509.2022.ARu uznał dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie z dnia 
05.07.2022 r., znak: OŚR.6220.12.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 12.07.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.308.2022.KOg.1 uznał dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie z dnia 18.07.2022 r., znak: OŚR.6220.12.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.
W dniu 29.07.2022 r. wnioskodawca przedłożył aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 01.08.2022 r., znak: OŚR.6220.12.2022 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. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem z dnia 08.08.2022 r., znak: PPIS.ZNS.9011.16.2022.AŚ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 24.06.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.16.2022.AŚ.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 23.08.2022 r., 
znak: PO.ZZŚ.5.435.308.2022.KOg 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 postanowieniem z dnia 06.09.2022 r., znak: WOOŚ.4220.509.2022.ARu.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. 
Zawiadomieniem z dnia 12.09.2022 r., znak: OŚR.6220.12.2022 oraz obwieszczeniem z dnia 12.09.2022 r., znak: OŚR.6220.12.2022 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 19.09.2022 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. 
Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach o nr ewid.: 224/8, 224/10, 224/12, 224/14, 224/17, 225/5, 225/8, obręb Orchów, gmina Łask 
o łącznej powierzchni ok. 1,6747 ha.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne planuje się zlokalizować wśród terenów wykorzystywanych jako grunty orne i łąki. Po sąsiedzku z działkami inwestycji znajdują się dwa zabudowania zagrodowe.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową dla firmy, która prowadzić będzie produkcję opakowań z tektur falistych i litych poprzez składanie ich do żądanych wymiarów oraz wykonanie odpowiednich nacięć i nadruków na wykonanych opakowaniach. Planowaną wielkość produkcji szacuje się na 6 mln m2 miesięcznie (72 mln m2 rocznie). 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących elementów: 
	budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową (cały obiekt zaprojektowany będzie na planie prostokąta);

zbiornik ppoż. stanowiący jednocześnie zbiornik retencyjny na wody opadowe;
zbiorniki na gaz 3x6400 l;
chodniki, parkingi;
stacja trafo;
infrastruktura sieciowa wraz z przyłączami: woda (wodociąg miejski), miejska kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna;
miejsce do ładowania wózków.
Część budynku przewidziana na część socjalną obiektu zaprojektowana będzie 
w technologii tradycyjnej, murowanej, o prostej statycznie wyznaczalnej konstrukcji. Strop nad parterem oraz stropodach zaprojektowany będzie jako wolnopodparte, jednoprzęsłowe sprężone płyty kanałowe z warstwą nadbetonu grubości 50mm. Dach nad częścią biurowo-socjalną wykonany będzie jako stropodach żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych przykrytych izolacją przeciwwilgociową oraz warstwą izolacyjną ze styropapy.
Część obiektu przeznaczona na produkcję zaprojektowana będzie w konstrukcji szkieletowej w postaci prefabrykowanych słupów żelbetowych zamocowanych 
w fundamentach żelbetowych monolitycznych., a konstrukcja dachu w postaci stalowych płatew kratowych opartych przegubowo na stalowych dźwigarach kratowych oraz słupach żelbetowych. Stalowe dźwigary kratowe oparte będą przegubowo na słupach prefabrykowanych zewnętrznych i wewnętrznych. Dach w części produkcyjnej zaplanowany będzie jako dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 5°. Świetliki dachowe wykonane będą jako NRO. 
W ramach zamierzeń inwestycyjnych zostaną podjęte takie działania jak: 
	spryzmowanie wierzchniej warstwy gruntu w obszarze przedmiotowych działek oraz zorganizowanie zaplecza budowy;

wykonanie fundamentów i przyłączy; 
wykonanie ścian budynku; 
wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem; 
wykonanie instalacji zewnętrznych, wewnętrznych i posadzek; 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 
prace wykończeniowe; 
rozplantowanie spryzmowanej wierzchniej warstwy gruntu (nadmiar ziemi zostanie przekazany podmiotom zewnętrznym, w celu dalszego jej zagospodarowania). 
Szacowane zużycie surowców i materiałów , paliw i energii na etapie realizacji będzie w następujących ilościach:
Rodzaj
Sposób wykorzystania, ilość
woda
Na etapie budowy będzie wykorzystywana w związku z budową i obecnością pracowników. 
Etap eksploatacji będzie generował zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych pracowników (zużycie ok. 1242 m3/rok) oraz do utrzymania czystości w zakładzie i mycia urządzeń (mycie posadzek, zużycie ok. 16 m3/rok, mycie urządzeń ok. 5 m3/rok). 
surowce
Etap realizacji inwestycji będzie generował zapotrzebowanie na surowce potrzebne do realizacji inwestycji, będą to m.in. stal, drewno, tworzywa sztuczne, woda, cement, piasek, styropian, blacha. Ostateczna ilość materiałów budowlanych zostanie wyliczona po wykonaniu ostatecznego projektu budowlanego. 
Etap eksploatacji inwestycji będzie generował zapotrzebowania na takie surowce jak (w skali roku): farba: do 40 Mg, kleje: do 60 Mg, folia stretch: 12 Mg, palety drewniane 5 000 szt. (w rotacji miesięcznej), karton (tektura): 70 mln m2 (waga ok. 0,5 kg/m2, czyli ok. 35 000 Mg).
paliwo
Dostarczanie materiałów budowlanych i pozostałych elementów niezbędnych do realizacji inwestycji będzie odbywało się pojazdami firm zewnętrznych. Etap eksploatacji inwestycji będzie generował zapotrzebowanie na gaz do celów grzewczych CO i CWU, w ilości ok. 66 tys. m3/rok. Dostarczanie surowców, jak i  wywóz gotowych produktów będzie odbywał się pojazdami firm zewnętrznych.   
energia elektryczna 
W trakcie procesu inwestycyjnego oraz na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się zapotrzebowanie na energię elektryczną. W trakcie budowy będą używane urządzenia wykorzystywane do montażu poszczególnych elementów. 
Na etapie eksploatacji energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego zakładu (np. oświetlenie, zasilanie linii technologicznej). Zasilanie odbywać się będzie przy wykorzystaniu istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez planowaną do realizacji stację transformatorową. Szacuje się, że wielkość zużycia energii elektrycznej w ciągu roku nie przekroczy 15 MWh. 
Zakład będzie pracował 6 dni w tygodniu, na dwie zmiany w godzinach: 6.00 – 14.00 oraz 14.00 – 22.00. 
Plac budowy będzie posiadał utwardzone podłoże i wyposażony zostanie w sorbenty. Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego magazynowania odpadów budowlanych 
i materiałów zostaną zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić oszczędne korzystanie 
z terenu oraz minimalne przekształcenie powierzchni. Wykorzystywane maszyny będą 
w dobrym stanie technicznym.
Dla potrzeb pracowników na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie posadowiony kontener socjalny. Powstające w związku z obecnością pracowników ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnej toalecie typu toi-toi, której konserwacją będzie zajmowała się firma zewnętrzna, a w przypadku uzyskania zgody od gestora sieci będą kierowane do kanalizacji miejskiej. Zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną do celów socjalnych pracowników będzie pokrywane z lokalnego wodociągu.
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji, jak i funkcjonowania przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być zminimalizowane. Rozwiązania techniczne zastosowane w przypadku analizowanego przedsięwzięcia będą nowoczesne i nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. 
Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z wystąpieniem następujących emisji:
	hałasu z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego,

pyłów i gazów do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z pracą urządzeń budowlanych,
ścieków socjalno-bytowych,
odpadów.
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone technologie budowy, z wykorzystaniem materiałów posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Na etapie realizacji będą wytwarzane odpady powstające w trakcie robót budowlano-montażowych, w wyniku pracy sprzętu i środków transportu oraz odpady bytowe wytwarzane przez pracowników. W okresie budowy należy zorganizować miejsce czasowego magazynowania odpadów, gdzie ustawione zostaną odpowiednie pojemniki i kontenery do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych. Odpady należy magazynować w sposób uporządkowany, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i umieszczone na utwardzonym szczelnym betonowym lub asfaltowym podłożu. Odpady niebezpieczne należy zbierać w wydzielonych szczelnych zamykanych pojemnikach. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować w zamykanych pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych szczelną plandeką. Magazynowanie odpadów na placu budowy będzie chwilowe i nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. 
Na etapie budowy źródłem emisji hałasu będzie pracujący sprzęt mechaniczny – środki transportu, maszyny budowlane itp. Emitowany hałas będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy w porze nocnej. Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, które nie będzie stanowić zagrożenia.
Podczas realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą prowadzone roboty budowlane, w tym składowanie, rozładunek i załadunek materiałów budowlanych oraz prace pojazdów i urządzeń mechanicznych. Oddziaływanie w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza będzie miało charakter przejściowy i krótkotrwały, przemijający po zakończeniu budowy. Odpowiednia organizacja fazy budowy pozwoli zminimalizować oddziaływania wynikające z emisji do powietrza.
Natomiast wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą trafiały poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, w którym będą one retencjonowane i który będzie pełnił także funkcję zbiornika p.poż.  
Budynek produkcyjno-magazynowy zostanie wyposażony w mechaniczny system wentylacji, zapewniający wymaganą wymianę powietrza i właściwy klimat w budynku. 
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności i stosowane środki (farby i kleje wodorozcieńczalne) nie będą występowały emisje zanieczyszczeń do powietrza z instalacji. Jedynymi źródłami będzie spalanie gazu w kotłowni na cele grzewcze i ruch pojazdów po terenie zakładu. 
W trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych należy stosować takie surowce, materiały, techniki i technologie, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają na ograniczenie ich ilości, negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Czasowe gromadzenie odpadów na etapie realizacji inwestycji należy prowadzić zgodnie 
z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Prace budowlane będą realizowane w sposób uniemożliwiający wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko poprzez zminimalizowanie wytwarzanych odpadów oraz ich selektywne magazynowanie.
Na etapie budowy zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC. Nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki. 
Eksploatacja przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływanie na środowisko 
w zakresie: 
	emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, 

emisji hałasu,
powstawania ścieków bytowych i przemysłowych,
wytwarzania odpadów,
możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych.
Oddziaływanie na etapie budowy będzie miało charakter odwracalny, nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Na etapie eksploatacji przewiduje się emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, powstawanie odpadów, a także emisję ścieków bytowych i wód opadowych i roztopowych. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże oddziaływanie to nie będzie powodować zagrożenia jakości środowiska, jeśli przedsięwzięcie będzie przeprowadzone zgodnie z zamierzeniami Inwestora przedstawionymi w przedłożonej dokumentacji.
W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców. 
Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy.
Przedmiotowy rodzaj działalności nie należy do produkcji „głośnych”. Proces produkcyjny prowadzony będzie jedynie w części planowanej hali (ok. 0,25 powierzchni hali). Pozostałą część hali stanowić będą magazyny. Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych hali produkcyjno-magazynowej wyniesie co najmniej 22 dB (płyta warstwowa). Emisja hałasu ze źródła typu budynek (pośrednie, kubaturowe) nie będzie mieć zatem istotnego znaczenia.
Z terenu zakładu, będącego przedmiotem niniejszej analizy, hałas emitowany będzie do środowiska przez następujące źródła dźwięku:
	ruchome - pojazdy lekkie (do 3,5 t) i pojazdy ciężkie (powyżej 3,5 t) oraz wózki widłowe,

stacjonarne - urządzenia zlokalizowane na wolnej przestrzeni np. wentylatory.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ponadnormatywnie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono analizę akustyczną z całego terenu zakładu, uwzględniającą usytuowanie najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie. Przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wyniki obliczeń pozwalają stwierdzić, że zainstalowanie urządzeń, które mają się znaleźć na wyposażeniu powstającego obiektu, nie wiąże się z ryzykiem przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.
Zasięg prognozowanego poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotowe przedsięwzięcie o wartości 50/55 dB w porze dnia i 40/45 dB w porze nocy nie obejmuje terenów chronionych akustycznie.
Po przeanalizowaniu wyników obliczeń dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, można jednoznacznie stwierdzić, że nie wystąpią przekroczenia standardów jakości powietrza.
Jak wynika z obliczeń i interpretacji graficznych, emisja gazów i pyłów nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza. W żadnym z punktów obliczeniowych nie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń godzinowych dla żadnej spośród analizowanych substancji. Analizy dokonano z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych. Tym samym spełnione zostaną obowiązujące normy.
Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zakładu produkcji kartonów z tektury. Tektura dostarczana będzie do zakładu w postaci arkuszy, które następnie są krojone, nacinane w odpowiednich miejscach i klejone. Na niektórych nanoszony jest drobny nadruk. Kleje i farby stosowane w zakładzie będą wodorozcieńczalne. Według kart charakterystyki zawartość lotnych związków organicznych w klejach wynosi 0%, natomiast w farbie 2%. Można więc przyjąć, że procesy produkcyjne są bezemisyjne.
Zorganizowanymi źródłami emisji do powietrza atmosferycznego będą procesy energetycznego spalania paliw, tj.:
	2 kotły gazowe ogrzewające budynek biurowy,

7 szt. urządzeń typu rooftop z nagrzewnicami gazowymi ogrzewających część produkcyjną oraz procesy ładowania wózków akumulatorowych.
Ponadto w obliczeniach emisji uwzględniono emisję niezorganizowaną powodowaną przez pojazdy poruszające się po terenie zakładu.
Analizowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami objętymi ochroną, 
w tym strefami ochrony ujęć wody i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. 
Ponadto, planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, na obszarach wybrzeży, górskich i leśnych, w pobliżu cieków wodnych, na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach 
o znacznej gęstości zaludnienia, ani obszarach przylegających do jezior. 
W otoczeniu inwestycji nie znajdują się obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1662, ze zm.).
Teren inwestycji, jak i tereny sąsiednie, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie stanowią dobra kultury, a także nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). W promieniu do 5 km, najbliżej położonym obszarem chronionym jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Grabi w odległości ok. 0,3 km.
Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową dla firmy, wraz z produkcją opakowań kartonowych nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla obszarów chronionych. 
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH100021 w odległości ok. 1,6 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. 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.
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 specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia PLH100021. 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. 
W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwia 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.
Obszar przedsięwzięcia nie przecina, ani nie leży w zasięgu korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym.
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.  
Dla JCWPd przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców) i procesy ascenzji 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) Dopływ z Borszewic 
o kodzie PLRW600016182878. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. 
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).
Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej uzupełnieniach, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności. 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy Łask, dla której gęstość zaludnienia wynosi 82 os./km2 (wg GUS na 2021 r.).
Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzone analizy wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska pozwalają wykluczyć możliwość zaistnienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Podjęcie inwestycji nie będzie wywoływać negatywnych skutków grożących zachwianiem równowagi w środowisku. Inwestycja nie będzie mieć wpływu na miejscową faunę i florę. Podjęcie realizacji inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska gruntowo-wodnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych. Faza eksploatacji nie będzie powodowała przekroczenia obowiązujących standardów i nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższą zabudowę mieszkaniową.
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. Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ograniczone do pory dnia i przemijające. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko oddziaływania w fazie eksploatacji zostaną ograniczone do minimum i nie będą naruszać obowiązujących standardów. Z punktu widzenia środowiskowego, przyjęte w opracowaniu rozwiązania techniczno-technologiczne warunkują dotrzymanie dopuszczalnych norm środowiskowych oraz zachowanie równowagi w otaczającym środowisku. Zastosowane rozwiązania technologiczne mają w pierwszym rzędzie umożliwić prawidłowe użytkowanie przedsięwzięcia. Rozwiązania te mają ponadto minimalizować negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi, a z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą stosunkowo niewielkie i będą miały zasięg lokalny (trwale zajęty będzie teren pod planowane obiekty).

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








Opłatę skarbową z tytułu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie załącznika część I pkt 45 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) w wysokości 205,00 zł zapłacono na rachunek Gminy Łask.





