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OŚR.6220.14.2022	Łask, dn. 22.02.2023 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 83 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 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora – ZPHU Jerzy Matusiak z dnia 27.06.2022 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 polegającego na budowie punktu skupu złomu i zbierania pojazdów wycofanych  z eksploatacji na działce o nr ewid. 54 obręb 9 w Łasku oraz 
określam
I.	rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
	Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce nr 54 obręb 9 przy ul. Utraty 
i ul. Lutomierskiej w Łasku.

Przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu punktu skupu odpadów złomowych na placu składowym o powierzchni ok. 600 m2 oraz punktu skupu pojazdów wycofanych z eksploatacji na powierzchni ok. 200 m2.
	Maksymalna masa magazynowanych pojazdów wynosić będzie do 10 ton. 
	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
	murowany budynek biurowy, 

wagę samochodową, 
plac składowy złomu z boksami betonowymi,
plac magazynowy odpadów złomowych z kontenerami i pojemnikami
parking na samochody wycofane z eksploatacji.

II.	Na etapie realizacji eksploatacji i/lub użytkowania przedsięwzięcia  należy:
	W ramach planowanego przedsięwzięcia zbierać następujące rodzaje odpadów:

	12 01 01 – Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów;

12 01 02 – Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów;
12 01 03 – Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych;
15 01 04 – Opakowania z metali;
16 01 04* – Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy;
16 01 18 – Zbiorniki na gaz skroplony;
16 01 17 – Metale żelazne;
16 01 18 – Metale nieżelazne;
16 06 01* ‑ Baterie i akumulatory ołowiowe;
16 08 01 – Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07);
17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz;
17 04 02 – Aluminium;
17 04 03 – Ołów;
17 04 04 – Cynk;
17 04 05 – Żelazo i stal;
17 04 06 – Cyna;
17 04 07 – Mieszaniny metali;
17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10;
16 02 16 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;
19 12 02 – Metale żelazne;
19 12 03 – Metale nieżelazne.
	Rozładunek/załadunek/magazynowanie odpadów prowadzić na powierzchni utwardzonej, szczelnej w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska wodno – gruntowego.

Odpady magazynować w pojemnikach, kontenerach i boksach w sposób zabezpieczający odpady przed czynnikami atmosferycznymi.
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 przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
Teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo - wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych, wyposażyć w sorbenty.
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. 
Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
	Do magazynowania zbieranych pojazdów wycofanych z eksploatacji zorganizować miejsce magazynowania o powierzchni wynoszącej min. 200 m2.
Zaprojektować separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem o nominalnym przepływie nie mniejszym niż 3 dm3/s.
Zaprojektować szczelny zbiornik odparowujący na ścieki przemysłowe o pojemności min. 9 m3.
Powierzchnia lustra wody zbiornika odparowującego winna wynosić ok. 12 m2.
W przypadku konieczności opróżnienia zbiornika odparowującego np. w sytuacji długotrwałych intensywnych opadów deszczu nadmiar ścieków wywozić do oczyszczalni ścieków.
Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z dachu budynku oraz terenów nieutwardzonych odprowadzać bezpośrednio do gruntu.
	Maksymalna ilość zbieranych odpadów na terenie przedsięwzięcia nie powinna przekroczyć 3000 Mg/rok, a odpadów magazynowanych jednocześnie nie powinna przekroczyć 218 Mg.
Ścieki przemysłowe powstające na placu przeznaczonym do magazynowania pojazdów wycofanych z eksploatacji po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem odprowadzać do zbiornika odparowującego zlokalizowanego na terenie działki inwestycyjnej.


III.	Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
	Pełnomocnik inwestora – Pana Jerzego Matusiaka prowadzącego Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Jerzy Matusiak wystąpił w dniu 29.06.2022 r. do Burmistrza Łasku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu i zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid. 54 obręb 9 w Łasku. 
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.
	Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce nr 54 obręb 9 przy ul. Utraty 
i Lutomierskiej w Łasku. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami tego planu dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 9 zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/440/2017 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r. działka inwestycyjna oznaczona jest symbolem P2 jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
W procesie ustalania kręgu stron stwierdzono, że stron jest powyżej 10, zatem 
w niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawy ooś). Wobec powyższego stosowne obwieszczenia Burmistrza Łasku były wywieszone w pobliżu inwestycji na tablicy ogłoszeń na terenie gminy Łask (w sołectwie Wiewiórczyn) i 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 07.07.2022 r., znak: OŚR.6220.14.2022 oraz zawiadomienie z dnia 07.07.2022 r., znak: OŚR.6220.14.2022. Stosownie do art. 64 
ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 07.07.2022 r., znak: OŚR.6220.14.2022 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 83 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. punkty do zbierania, w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 21.07.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.21.2022.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 26.08.2022 r., 
znak: WOOŚ.4220.565.2022.IBa.2 uznał dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie z dnia 
31.08.2022 r., znak: OŚR.6220.14.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.
W dniu 23.09.2022 r. pełnomocnik inwestora przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 27.09.2022 r., znak: OŚR.6220.14.2022 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 06.10.2022 r., znak: PPIS.ZNS.9011.26.2022.AŚ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 21.07.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.21.2022.AŚ.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 06.10.2022 r., 
znak: WOOŚ.4220.565.2022.IBa.5 uznał dane zawarte w kip za niekompletne i ponownie wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie 
z dnia 14.10.2022 r., znak: OŚR.6220.14.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 24.10.2022 r., 
znak: PO.ZZŚ.5.435.344.2022.KOg.3 uznał dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie z dnia 
26.10.2022 r., znak: OŚR.6220.14.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.
Stosowne uzupełnienia pełnomocnik inwestora złożył w dniu 02.11.2022 r. i w dniu 08.11.2022 r. W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 17.11.2022 r., 
znak: OŚR.6220.14.2022 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 29.11.2022 r., znak: PPIS.ZNS.9011.32.2022.AŚ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 21.07.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.21.2022.AŚ.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 01.12.2022 r., znak: WOOŚ.4220.565.2022.IBa.7 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. 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 30.12.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.344.2022.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. 
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 10.01.2023	r., znak: OŚR.6220.14.2022 oraz obwieszczeniem z dnia 10.01.2023 r., znak: OŚR.6220.14.2022 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. 
Przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu punktu skupu odpadów złomowych na placu składowym o powierzchni ok. 600 m2 oraz punktu skupu pojazdów wycofanych z eksploatacji na powierzchni ok. 200 m2. Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce nr 54 obręb 9 przy ul. Utraty i ul. Lutomierskiej w Łasku. Planowana roczna ilość skupowanego złomu wynosić będzie ok. 3000 ton.
Obszar projektowanej inwestycji sąsiaduje z terenami o różnej funkcji: 
	na kierunku zachodnim – zakład regeneracji turbosprężarek do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, maszyn budowlanych, rolniczych i innych napędzanych silnikami spalinowymi, 

na kierunku północnym – droga powiatowa ul. Lutomierska, 
na kierunku wschodnim – Środowiskowy Dom Samopomocy, stary drewniany budynek mieszkalny, 
na kierunku południowym – droga gminna ul. Utrata. 
Złom dostarczany będzie na teren składu samochodami dostawczymi oraz ciężarowymi, a także osobowymi przez indywidualnych dostawców. Po zważeniu składowany będzie 
w boksach, w pojemnikach i kontenerach na utwardzonym przeznaczonym do tego celu placu składowym o powierzchni 0,06 ha. 
Wyselekcjonowane odpady metali będą czasowo magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie placu magazynowego i po uzyskaniu odpowiedniej partii transportowej przekazywane do hut w celu ich odzysku i recyklingu. Złom będzie transportowany bezpośrednio do huty, do recyklingu w procesie metalurgicznym. Złom przeznaczony do przerobu nie będzie zawierać przedmiotów oraz substancji niebezpiecznych. W zakładzie przyjmowany będzie wyłącznie złom należący do grup odpadów opisanych niżej. 
Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214 poz. 1806 ze zm.) wyposażony będzie w utwardzony i szczelny plac o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. Dodatkowo 
w budynku biurowym zainstalowana zostanie szafa metalowa do przechowywania dokumentów przyjętych pojazdów oraz znajdzie się tam odpowiednia ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z magazynowanych pojazdów.
W ramach planowanej działalności przewiduje się zbieranie następujących rodzajów odpadów:
	12 01 01 – Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów;

12 01 02 – Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów;
12 01 03 – Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych;
15 01 04 – Opakowania z metali;
16 01 04* – Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy;
16 01 18 – Zbiorniki na gaz skroplony;
16 01 17 – Metale żelazne;
16 01 18 – Metale nieżelazne;
16 06 01* ‑ Baterie i akumulatory ołowiowe;
16 08 01 – Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07);
17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz;
17 04 02 – Aluminium;
17 04 03 – Ołów;
17 04 04 – Cynk;
17 04 05 – Żelazo i stal;
17 04 06 – Cyna;
17 04 07 – Mieszaniny metali;
17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10;
16 02 16 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;
19 12 02 – Metale żelazne;
19 12 03 – Metale nieżelazne.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska. Istotnym zagadnieniem na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jest właściwa gospodarka odpadami uwzględniająca właściwe magazynowanie oraz zagospodarowanie odpadów. Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadów będzie posiadało szczelną powierzchnię, kontenery, pojemniki i worki typu big-bag służące do magazynowania odpadów będą szczelne.
Źródłem emisji do powietrza będą pojazdy poruszające się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia dowożące i odbierające odpady oraz załadunek i rozładunek odpadów.
Z uwagi na skalę przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że możliwość ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko nie będzie miała miejsca. Emisje z terenu planowanej inwestycji nie pogorszą istniejącego stanu środowiska i nie przyczynią się do przekroczenia dotychczasowych standardów jakości powietrza. 
Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Ścieki przemysłowe z utwardzonego terenu składu po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem będą odprowadzane do szczelnego zbiornika odparowującego, a ich nadmiar będzie wywożony na oczyszczalnię ścieków. Wody z dachu budynku oraz terenów nieutwardzonych będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.
Źródłem emisji hałasu z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia oraz praca wózka widłowego i ładowarki. 
Analiza oddziaływania na klimat akustyczny przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Na terenie omawianej inwestycji, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów 15 01 01, 15 01 02, 20 03 02 i 16 02 13*.
Powstające odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym do tego celu miejscu. Wytwarzane odpady odbierane będą przez podmioty posiadające decyzje w zakresie gospodarowania przedmiotowymi odpadami.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości do środowiska związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji wynika, że nie ma przeciwwskazań prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, bądź zrealizowanymi na analizowanym terenie.
W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. 
W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych 
i budowlanych. 
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położone obszary chronione to:
	Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi w odległości ok. 2,8 km;

zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kolumna-Las w odległości ok. 3,35 km;
zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Grabi w odległości ok. 5 m.
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położonym obszarem należącym do sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH100021 w odległości ok. 170 m.
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.
Po dokonaniu analizy całokształtu przedstawionej dokumentacji w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na charakterystykę, znaczną odległość, niewielką skalę oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji 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.
Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) planowane przedsięwzięcie znajduje się 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. 
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) i procesy asenizacji wód zasolonych. Brak jest możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, 
ze względów gospodarczych. JCWP o nazwie 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. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji 
i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752). 
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. 
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).

Obszar inwestycji obejmuje teren przekształcony antropogenicznie. W związku 
z planowaną inwestycją nie dojdzie do wycinki drzew i krzewów ani pogorszenia stanu środowiska naturalnego.
W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne 
i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary górskie, leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było położone na obszarze, 
na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub aby istniało prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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, będzie mieć charakter lokalny i 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 191,7 os./km2 (wg GUS na 2021 r.).
Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, stwierdzono 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 działań minimalizujących przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko, a 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 wykazu),
	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. 2142 ze zm.) w wysokości 205,00 zł zapłacono na rachunek Gminy Łask.


