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OŚR.6220.15.2022	Łask, dn. 27.12.2022 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 73 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.) oraz art. 104, art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Magdaleny Tenderendy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą UPRAWA PIECZAREK TENDERENDA Magdalena Tenderenda z dnia 30.06.2022 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 zespołu urządzeń do poboru wód podziemnych 
z utworu czwartorzędu  działka nr ewid. gruntów 401/2, 400/2 obręb Wronowice, 
gm. Łask” oraz 
określam
I.	rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
	przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu – studni głębinowej nr 3 na działce nr ewid. gruntów 401/2, obręb Wronowice, gm. Łask;
	projektowane przedsięwzięcie ma służyć do poboru wody podziemnej na potrzeby produkcji rolniczej – uprawy pieczarek (nawadnianie upraw, mycie maszyn i płyty załadunkowej, mycie hal, kocioł parowy);
	wykonanie studni nr 3 do poboru wód podziemnych polegało będzie na zainstalowaniu 
w otworze studziennym pompy głębinowej, uzyskując wydajność 18,0 m3/h oraz wykonaniu obudowy otworu studziennego;
	studnie nr 1 i nr 3 pracować będą w zespole, dla którego zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 36,0 m3/h;
	studnia nr 2 będzie eksploatowana awaryjnie, na potrzeby zabezpieczenia ppoż. 


II.	Na etapie realizacji eksploatacji i/lub użytkowania przedsięwzięcia  należy:
	prace ziemne prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, poprzez zastosowanie sprawnego technicznie sprzętu, odpowiednią organizację prac, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo - wodnego; 

stan techniczny wykorzystywanych maszyn i sprzętu w fazie budowy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi; 
teren planowanej inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów; 
w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii; 
wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu; 
obudowę studni zabezpieczyć przed otwarciem przez niepowołane osoby; 
wodę z ujęcia pobierać w ilości nieprzekraczającej maksymalnej wielkości zasobów eksploatacyjnych ustalonych w decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną dla ujęcia.  
Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE
	Pani Magdalena Tenderenda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą UPRAWA PIECZAREK TENDERENDA Magdalena Tenderenda wystąpiła w dniu 30.06.2022 r.  do Burmistrza Łasku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu urządzeń do poboru wód podziemnych z utworu czwartorzędu  działka nr ewid. gruntów 401/2, 400/2 obręb Wronowice, gm. Łask” (uzupełnionym ostatecznie w dniu 27.07.2022 r.). 
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,
-	wypisy z rejestru gruntów.
	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). Wobec powyższego stosowne obwieszczenia Burmistrza Łasku były wywieszone w pobliżu inwestycji na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wronowice, w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku. 
Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony poprzez obwieszczenie z dnia 01.08.2022 r., znak: OŚR.6220.15.2022 oraz zawiadomienie z dnia 01.08.2022 r., znak: OŚR.6220.15.2022. Stosownie do art. 64 
ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 01.08.2022 r., znak: OŚR.6220.15.2022 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 73 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.) tj. urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 11.08.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.25.2022.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 10.08.2022 r., 
znak: WOOŚ.4220.631.2022.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..
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 09.11.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.381.2022.BM 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 17.11.2022 r., znak: OŚR.6220.15.2022 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. W  wyznaczonym 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. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr 3 na działce nr ewid. gruntów 401/2, obręb Wronowice, gm. Łask. 
Pobór wody podziemnej odbywał się będzie na potrzeby produkcji rolniczej – uprawy pieczarek (nawadnianie upraw, mycie maszyn i płyty załadunkowej, mycie hal, kocioł parowy). 
Przedmiotowa działka zajmuje powierzchnię ok. 0,5029 ha. Bezpośrednie sąsiedztwo lokalizacji planowanego przedsięwzięcia stanowią: 
	od strony zachodniej, działka nr ewid. gruntów 414, obręb 28 Wronowice – droga,

	od strony wschodniej, działka nr ewid. gruntów 401/1, obręb 28 Wronowice – teren uprawy pieczarek – UPRAWA PIECZAREK TENDERENDA Magdalena Tenderenda,
od strony południowej, działki nr ewid. gruntów 402, obręb 28 Wronowice – tereny uprawne,

	od strony północnej, działka nr ewid. gruntów 396, obręb 28 Wronowice– droga.

Obecnie na terenie zakładu znajdują się już dwa ujęcia wód podziemnych studnia nr 1 
i studnia nr 2:
	studnia nr 1, działka nr ewid. gruntów 400/2, o wydajności eksploatacyjnej 
Q = 9,0 m3/h przy depresji s = 0,95 m,

studnia nr 2, działka nr ewid. gruntów 400/1, o wydajności eksploatacyjnej 
Q = 36,0 m3/h przy depresji s = 2,26 m.
Zasoby eksploatacyjne studni nr 1 i nr 2 zostały ustalone w „Dodatku Nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędu” i zostały zatwierdzone decyzją Starosty Łaskiego z dnia 27 lutego 2014 r., znak: EZ.6531.1.2014. 
Dnia 20 stycznia 2015 r. Starosta Łaski decyzją znak: EZ.6341.78.2014, udzielił pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i nr 2. 
Z uwagi na to, iż w wodzie ze studni nr 2 występują przekroczenia zawartości manganu i wymaga ona uzdatniania podjęto decyzję o wykonaniu nowego otworu studziennego nr 3, który wykorzystywany będzie do zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych uprawy pieczarek oraz przebadaniu istniejącej studni nr 1 pod kątem zwiększenia jej wydajności eksploatacyjnej. W związku z powyższym wykonano badania hydrogeologiczne, których wynik przedstawiono w opracowaniu pn. „Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej” ustalającej zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędu dz. 
nr 400/1, 400/2,  401/2 obręb Wronowice. 
Po zakończeniu prac inwestycyjnych studnia nr 3 ma funkcjonować jako studnia pracująca w zespole ze studnią nr 1. 
Otwory nr 1, 2 oraz 3 będą eksploatowane w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia zatwierdzonych decyzją Starosty Łaskiego nr EZ.6531.1.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., 
w ilości Q = 36 m3/h, przy s= 2,26 (z utworów czwartorzędowych). 
Inwestor będzie eksploatował studnie nr 1 i nr 3 jednocześnie, dlatego też wydajność każdej ze studni wynosić będzie maksymalnie Q = 18,0 m3/h, tak aby nie przekroczyć ustalonych zasobów eksploatacyjnych tj. Q= 36,0 m3/h.
Parametry poszczególnych studni wynosić będą:
	dla otworu nr 1 wydajność  eksploatacyjna Qekspl.= 18,0 m3/h przy depresji s = 2,1 m i zasięgu leja depresji R = 92,0 m,

dla otworu nr 3 wydajność  eksploatacyjna Qekspl.= 18,0 m3/h przy depresji s = 2,77 m i zasięgu leja depresji R = 95,0 m
dla otworu nr 2 wydajności eksploatacyjna (dopuszczalna) Qdop= 31,0 m3/h przy depresji s = 4,78 m i zasięgu leja depresji R = 163,50 m.
Studnia nr 2 będzie eksploatowana awaryjnie, na potrzeby zabezpieczenia p. poż. 
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
	zainstalowanie w otworze studziennym nr 3 pompy głębinowej o wydajności 18,0 m3/h,

wykonanie obudowy otworu studziennego nr 3, 
	doprowadzenie energii elektrycznej do studni nr 3, 
	zwiększenie wydajności eksploatacyjnej studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 400/2.

Otwór studzienny nr 3 został odwiercony w styczniu 2021 r. metodą udarową do głębokości 23,0 m. W chwili obecnej wykonany otwór studzienny nr 3 jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i dostępem osób postronnych. W otworze jest tzw. kolumna eksploatacyjna, w skład której wchodzi rura osłonowa i rurociąg tłoczny. W rurociągu tłocznym na samym dole znajduje się filtr, nad nim zainstalowana będzie pompa głębinowa. Głowica studni zamykać będzie rurę osłonową. 
Obudowa studni wykonana będzie z tworzywa sztucznego typy PEHD o średnicy 
1500 mm i głębokości 1,6 m i przykryta zostanie włazem o średnicy 60 mm i kominkiem wentylacyjnym. Do zejścia w głąb szybu służyć będzie metalowa drabinka. Rury nadfiltrowa  225 mm z głowicą metalową wystawać będzie ponad dno obudowy na wysokość 0,50 m. Wewnątrz obudowy studni na rurze tłocznej o średnicy  50 mm zamontowane zostaną głowica studni, w której wykonany będzie otwór do pomiaru lustra wody, wodomierz oraz zawór/zasuwa odcinająca, automatyczny wyłącznik prądu w przypadku spadku ciśnienia wraz z manometrem. Obudowa studni wykonana zostanie jako szczelna oraz zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zainstalowana pompa zasilana będzie energią elektryczną doprowadzoną z przyłącza znajdującego się na działce Inwestora. Przewód elektryczny położony będzie w gruncie (instalacja podziemna). Woda podziemna tłoczona będzie za pomocą pompy głębinowej mocy 4 kW i wydajności 300 l/min, tj. 18 m3/h zawieszonej na głębokości 13,0 m, do istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Z informacji zawartych w kip wynika, że przy eksploatacji ujęcia z zakładaną wydajnością Qe = 18 m3/h zasięg leja depresji wynosić będzie R = 95,0 m. W zasięgu oddziaływania planowanego ujęcia wody nie występują inne ujęcia wód podziemnych, które prowadziłyby do kumulacji oddziaływań. Tym samym planowany pobór wody nie naruszy reżimu hydrogeologicznego w danym rejonie oraz praw osób trzecich, w myśl racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych.
Inwestycja nie spowoduje także niekorzystnego oddziaływania na środowisko 
w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje wycinki zieleni, w tym drzew, nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego. 
Z kip nie wynika, że w rejonie przedsięwzięcia występują siedliska łęgowe, ujścia rzek oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, jak również strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 
Etap prac budowlanych, wiązał się będzie z emisją do środowiska pewnych ilości hałasu, zanieczyszczeń i pyłów, a także z powstawaniem niewielkich ilości odpadów, ścieków socjalno-bytowych. Nie dojdzie jednak do wytwarzania pola elektromagnetycznego, prace te nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych i nie naruszą stosunków wodnych na omawianym obszarze.
Źródłem emisji będzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robót ziemnych (wiertniczych) oraz pojazdy transportujące materiały i surowce. Oddziaływania te będą okresowe, krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu etapu budowy. Urobek z wykopu będzie odprowadzany do wyrównania terenu wokół urządzenia wodnego. Materiały do budowy zostaną dowiezione na plac budowy od dostawców zewnętrznych. Realizacja inwestycji bezpośrednio nie będzie wiązać się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną, ani gazową. Surowce i materiały będą dowożone na teren inwestycji sukcesywnie, a ziemia z wykopu będzie zagospodarowana na opaskę wokół obudowy studni. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi będą tankowane poza obszarem budowy, w miejscach przeznaczonych do tego celu. Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej przy użyciu tylko sprawnego sprzętu budowlanego. 
Zapotrzebowanie na wodę związane będzie wyłącznie z zapleczem budowy. Przy pracach budowlanych zatrudniona będzie niewielka ilość pracowników, a zaopatrzenie 
w wodę odbywać się będzie poprzez dostarczenie wody w pojemnikach. Wodę 
w pojemnikach dostarczać będzie właściciel firmy wykonującej montaż studni. 
Pracownicy korzystać będą z przenośnej toalety typu toi-toi, której konserwacją będzie zajmowała się firma wykonująca realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać niewielkie ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, 
a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 
Do wykonania obudowy użyte  zostaną gotowe komponenty. Biorąc pod uwagę zakres 
i skalę planowanego przedsięwzięcia, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W kip zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.
Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko związane może być nieznacznie z emisją hałasu oraz niewielkie ilości odpadów związane z pracami serwisowymi. Do urządzeń, które mogą stanowić źródła hałasu należeć będzie pompa głębinowa (zlokalizowana pod ziemią w studni głębinowej). Na etapie eksploatacji pobór wody nie będzie wiązać się z wykorzystywaniem surowców, materiałów oraz paliw, natomiast wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby pracy urządzeń. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych oraz ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać ryzyku związanemu ze zmianami klimatu.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz 
i obszarów wybrzeży, a także poza obszarami górskimi i leśnymi, poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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 2022 r. poz. 916), zlokalizowanych w odległości do 5 km. 
Najbliżej położonym obszarem do 5 km są :
	Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi w odległości ok. 1 km,

Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi w odległości ok. 0,76 km.
Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH 100021 położony w odległości 
ok. 1,27 km od granic działki inwestycyjnej.
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 Eudontomyzon 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 skalę i położenie przedsięwzięcia, to 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, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami.
Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
W kip wskazano rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. 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. 
W rejonie terenu inwestycji nie wyznaczono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 
Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w regionie wodnym Warty 
w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600083 oraz 
w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina o kodzie PLRW600019182873. 
Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd o kodzie PLGW600083, 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. Ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców); procesy asenizacji wód zasolonych. Brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względów gospodarczych. 
Natomiast JCWP Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina o kodzie PLRW600019182873 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). 
Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w gminie Łask, dla której gęstość zaludnienia wynosi 192 os./km2 (wg. GUS na 2021 r.). 
Podsumowując na podstawie informacji zawartych w kip można stwierdzić brak wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. W przypadku fazy realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jej funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko. 

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:
	UPRAWA PIECZAREK TENDERENDA Magdalena Tenderenda;
	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.





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 2022 r. poz. 2124 ze zm.) w wysokości 205,00 zł zapłacono na rachunek Gminy Łask.


