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Pabianice, dnia 21.12.2020r. 

 

OŚN.6220.05.07.2020 

Decyzja nr 6/2020 r. 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

bez oceny oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust.1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 

2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378.), art. 104 kpa oraz § 3 ust. 1 pkt. 

20, § 3 ust. 1 pkt. 54 § 3 ust. 1 pkt. 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko po 

rozpatrzeniu wniosku Andrzeja Włodarczyka WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. (zmiana 01.07.2020 

r.) , reprezentowanego przez Joannę Ignar – Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny, ul. 

Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej wytwórni mas bitumicznych,  

instalacji związanej z przetwarzaniem odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan” zlokalizowanego w 

Porszewicach 31 na działkach nr ew. 131/2, 132/3, 133/3, 136/1,137/1, 132/2, 133/2, 146/1, 

147/1, 156/1, 138/2, 139, 134/3, 245/1, 148/1, 134/2, 142, 154/1, 141, 140/2, 152/1, 140/5, 

140/4, 150/1, 149/1, 151/1 obręb 0019 Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. 

Łódzkie oraz 263/5, 263/6, 263/7, 263/8 obręb 20 Prusinowice, Gmina Lutomiersk, Powiat 

Pabianicki, woj. Łódzkie. 

Orzekam 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Określam dodatkowe warunki i wymagania  

1. podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych 

(zaplecze budowy) usytuować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym 
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wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne. Teren wyposażyć w 

sorbenty; 

2. wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków 

transportowych i załadowczych (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz 

ewentualna naprawa sprzętu i innych pojazdów) należy wykonywać poza terenem inwestycji; 

3. 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); 

4. 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; 

5. odpady niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynować w szczelnych, 

zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne 

magazynowanych odpadów niebezpiecznych, na szczelnym podłożu w magazynie odpadów 

niebezpiecznych (wydzielony kontener) oraz systematycznie wywozić; 

6. odpady inne niż niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynować np. w magazynie 

odpadów innych niż niebezpieczne, na utwardzonym podłożu, w zamykanych 

pojemnikach/kontenerach lub selektywnie na wydzielonym oznakowanym stanowisku i 

zagospodarowywać lub sukcesywnie usuwać z terenu inwestycji; 

7. wody opadowe i roztopowe, przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w 

wysokosprawnym separatorze zintegrowanym z osadnikiem. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 powołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, zwanej dalej Ustawą, postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie 

realizacji przedsięwzięcia. Dnia 20.05.2020 r. do tutejszego urzędu zwrócił się „WŁODAN” 

Andrzej Włodarczyk WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. (zmiana z „WŁODAN” Andrzej 

Włodarczyk Sp.j. 01.07.2020 r.) Porszewice 31 95-200 Pabianice reprezentowany przez 

Joannę Ignar – Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny „aon-t” ul. Łagiewnicka 54/56, 
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91-463 Łódź z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej wytwórni mas bitumicznych, instalacji 

związanej z przetwarzaniem odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowie 

instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan” zlokalizowanego w Porszewicach 31. 

Na etapie rozpatrywania wniosku zauważono, że podane numery działek na terenie Gminy 

Lutomiersk już nie istnieją, przeprowadzono bowiem ich podział. tym samym dokumentacja 

była nieprawidłowa. Urząd dnia 28.05.2020 r. pozostawił wniosek bez rozpatrzenia do czasu 

uzupełnienie dokumentacji. Dnia 03.07.2020 r. wniesiono poprawki do dokumentacji. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 powołanej powyżej ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dnia 20.07.2020 r. wszczęto postepowanie oraz wystąpiono do organów opiniujących tj. 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 3.08.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

zwrócił się do Wójta Gminy Pabianice o uzupełnienie wystąpienia w zakresie przedłożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy ooś, przedłożenie wypisu z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice i Gminy Lutomiersk, 

oraz weryfikację przynależności przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Dnia 07.08.2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadomił o 

niemożliwości dotrzymania terminu ustawowego i wskazał datę wydania uzgodnienia na 

4.09.2020 r.  

Dnia 07.08.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wyraził opinię 

i zaproponował odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięcia. Opinię swoją umotywował tym, że realizacja zamierzenia 

inwestycyjnego pod warunkiem zachowania wszystkich przedstawionych w Karcie 

Informacyjnej Przedsięwzięcia metod ochrony środowiska naturalnego na każdym z etapów 
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realizacji inwestycji nie powinna spowodować uciążliwego oddziaływania na stan jakości 

środowiska oraz nie powinna stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.  

Przedstawiciel inwestora w dniu 18.08.2020 r. poinformował, że inwestor zmienił nazwę z 

„Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. J na Włodan Sp. Z o.o. Sp. K. Dnia 24.08.2020 r. Wójt 

Gminy Pabianice wezwał inwestora do uzupełnienie dokumentacji o wypis i wyrys z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z gminy Lutomiersk bądź 

zaświadczenia o jego braku.  

Dnia 07.09,2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadomił o 

niemożliwości dotrzymania terminu ustawowego i wskazał datę wydania uzgodnienia na 

30.09.2020 r. 

Dnia 17.09.2020 r. inwestor uzupełnił dokumentację o niezbędne elementy. 

Dnia 25.09.2020 r. Wójt Gminy Pabianice wysłał do organów opiniujących uzupełnienie 

dokumentów zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 

rozszerzył przynależność przedsięwzięcia i poinformował o zmianie nazwy przedsiębiorstwa. 

Mając na uwadze powyższe, przedsięwzięcie to należy sklasyfikować zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogąco znacząco oddziaływać na środowisko jako opisane w:  

 § 3 ust. 1 pkt. 20 „instalacje do produkcji mas bitumicznych”  

 § 3 ust. 1 pkt. 54 „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi 

lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.” 

 § 3 ust. 1 pkt. 82 instalacje związane z przetwarzaniem odpadów inne niż wymienione § 2 

ust. 1 pkt. 41- 47 z wyłączenie instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rumieniu 

art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii o 

zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających 

ekwiwalentom ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja 

energii elektrycznej a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja 

składowisk odpadów. 

Dnia 01.10.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił o 

niemożliwości dotrzymania terminu ustawowego i wskazał datę wydania uzgodnienia na 

09.10.2020 r. Dnia 13.10.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 
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ponownie zawiadomił o niemożliwości dotrzymania terminu ustawowego i wskazał datę 

wydania uzgodnienia na 26.10.2020 r.  

Dnia 16.10.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził swoją opinie w 

sprawie przedsięwzięcia, wskazał, iż istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko jednocześnie wskazując, że zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, wskazując elementy do szczegółowego 

omówienia. 

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 

rzeczonego przedsięwzięcia tj. Wójt Gminy Pabianice po wnikliwym przeanalizowaniu 

przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji tj. KIP, uważa ze przedłożona dokumentacja 

zawiera niezbędne zagadnienia wskazane w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska i wyjaśnia co następuje: 

1. W zakresie emisji hałasu: 

a. wykonać analizę akustyczną dla przedsięwzięcia w pobliżu terenów podlegających 

ochronie akustycznej wraz z interpretacją graficzną jego zasięgu, odnosząc się do 

zapisów poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

przedstawioną w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń 

rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny 

z normą PN-ISO 9613-2:2002, 

b. dla działek, które nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego należy dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organu gminy 

dotyczącą faktycznego zagospodarowania terenów objętych realizacją 

przedsięwzięcia oraz terenów, na które może ono oddziaływać, wykonaną zgodnie 

z zapisami art. 115 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), zawierającą numery działek i odległości do 

najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie, z określeniem (w sposób 

indywidualny dla tych obszarów) odpowiadających standardów jakości 

środowiska akustycznego. 

W rozdziałach 10.2.,11.2, 12,1.2 w KIP wykonano bardzo dokładną analizę akustyczną ze 

szczególnym uwzględnieniem najbliższej zabudowy podlegającej ochronie. W dokumencie 

została zastosowana metodyka obliczeniowa w oparta na instrukcji ITB nr 338, która w pełni 
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zgodna jest z metodyką podaną w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. 

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa.” 

Do opracowania dołączono stosowne wydruki obliczeniowe oraz zasięg izolinii propagacji 

hałasu dla całego obszaru objętego analizowanym przedsięwzięciem. Sposób przedstawienia 

analizy akustycznej jest w zgodzie z zastosowanym modelem obliczeniowym. 

Podkreśla się, że do wniosku dołączono stosowne pismo uzyskane z Gminy Pabianice 

odnośnie klasyfikacji akustycznej, stanowiące załącznik nr 4 do KIP. Ponadto w opracowaniu 

podano numery działek i odległości do najbliżej położonych terenów chronionych 

akustycznie. – str. 81 opracowania, cyt. „Najbliższy zamieszkały budynek mieszkalny 

znajduje się na kierunku południowym w odległości 27 m na działce 171/1 obręb 

Porszewice”.  

2. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

a. wykonać analizę emisji pyłów i gazów do powietrza z uwzględnieniem aktualnego 

tła zanieczyszczeń w rejonie przedsięwzięcia określonego przez właściwy organ, 

b. przedstawić wyniki w formie graficznej na czytelnym podkładzie mapowym (np. 

mapa ewidencyjna lub ortofotomapa) z oznaczeniem planowanych źródeł emisji 

oraz terenów sąsiednich, 

c. wykonać analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu w oparciu o 

referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu, 

d. przedstawić przewidywane działania kompensacyjne w tym polegające na redukcji 

ilości pyłu PM2,5, PMio i in. wprowadzanych do powietrza atmosferycznego w 

związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia (rozbudowy), wynikającą z 

możliwego wysycenia tła w rejonie realizacji przedmiotowej inwestycji, popartych 

odpowiednimi wyliczeniami redukowanej emisji. 

W rozdziale 10.1 i 11.1 KIP przeprowadzono szczegółową analizę emisji zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego z realizowanego przedsięwzięcia tak jak dla fazy budowy i dla 

fazy eksploatacji. Do opracowania zostało załączone tło zanieczyszczeń – zał. 17.1.KIP.   

Do KIP załączono stosowne wydruki obliczeń i mapy zawierające wyniki obliczeń emisji do 

powietrza w fazie eksploatacji. 

Na podstawie dokonanych obliczeń stwierdzono, że w żadnym z punktów obliczeniowych 

poza granicą zakładu dla emitowanych substancji nie występują przekroczenia stężeń 
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uśrednionych dla roku oraz stężeń maksymalnych lub częstości przekraczania stężenia D1 na 

poziomie terenu oraz na pobliskiej zabudowie mieszkaniowej. 

Z wyników obliczeń dyspersji zanieczyszczeń oraz wykreślonych izolinii stężeń wynika, że 

normy jakości powietrza dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, 

węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych, benzenu, tlenku węgla, fenolu, 

benzopirenu będą dotrzymane. 

Jednakże analizowany teren znajduje się w obszarze przekroczeń wartości dopuszczalnych 

dla pyłu PM2,5, niezależnie od emisji pyłu jaka będzie generowana przez planowaną 

inwestycję.  

W dokumentacji przytoczono informację co należy podkreślić, że analizowany teren znajduje 

się w obszarze aglomeracji łódzkiej.  W Programie ochrony powietrza m.in. uwzględniającym 

obszar aglomeracji łódzkiej nakreślono cele związane z osiągnięciem poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, gdzie kierunki 

działania programu skupiają się głównie na ograniczaniu i eliminowaniu emisji 

powierzchniowej z indywidualnych systemów grzewczych pochodzącej ze spalania paliw 

stałych.  Autorzy w KIP odnieśli się do przekroczeń tego wskaźnika stwierdzając, co wynika 

z obliczeń, że oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na poziom emisji pyłu 

zawieszonego PM2,5 będzie pomijalnie mały. 

3. Gospodarki odpadami należy: 

a. wskazać przewidywane ilości i rodzaje wytarzanych odpadów na etapie realizacji 

(budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia z podaniem sposobu 

gospodarowania odpadami, 

W KIP odniesiono się do przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie 

budowy, eksploatacji i likwidacji odpowiednio w rozdziałach 10.3 Emisja odpadów, 11.3. 

Emisja odpadów, 12.2. Emisja odpadów w fazie likwidacji. 

b. przedstawić sposoby ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na 

środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska 

gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w 

czasie magazynowania odpadów) w tym tych planowanych do wykorzystania do 

procesów produkcyjnych. 
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W poszczególnych rozdziałach dot. gospodarki odpadami dokumentacji, podano sposoby 

ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. 

4. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii należy: 

a. określić budowę geologiczną oraz warunki hydrogeologiczne otoczenia 

projektowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem potencjalnego wpływu inwestycji 

na środowisko gruntowo-wodne (zwłaszcza pierwszy poziom wodonośny), 

b. przedstawić sposób postępowania z warstwą urodzajną gleby planowaną do 

usunięcia, 

c. przedstawić planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w 

tym: podanie źródła zaopatrzenia inwestycji w wodę wraz z wyliczeniem 

zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele oraz wyliczeniem ilości powstających 

ścieków, przedstawienie sposobu postępowania z poszczególnymi rodzajami ścieków 

oraz zwodami opadowymi, przedstawienie charakterystyki urządzeń 

podczyszczających oraz odbiorników wód opadowych i roztopowych w tym 

oddziaływań skumulowanych w związku z planowaną rozbudową,  

d. należy określić typ i zakres prac niwelacyjnych na etapie budowy. 

 

W związku z analizowanym przedsięwzięciem Wnioskodawca wykonał stosowne 

rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem warunków 

hydrogeologicznych dla analizowanego terenu. Do KIP załączono opinię geotechniczną 

wykonaną w listopadzie 2019 roku - zał.14.   Z dokumentacji tej jednoznacznie wynika, że 

warunki geotechniczne spełniają wymagania co do realizacji omawianej inwestycji.   

Wody pierwszego nieużytkowego poziomu wodonośnego zalegają na głębokości 1,9 m, p.p.t. 

i są izolowane warstwą słabo przepuszczalnych iłów pylastych Projektowane przedsięwzięcie 

ze względu na swój charakter jak i stosowane procesy minimalizuje wpływ na wody 

podziemne. 

W większości inwestycja realizowana będzie na terenie już antropogenicznie 

przekształconym. Potencjalna niewielka ilość nadkładu tj. ziemi próchniczej zostanie 

zagospodarowana przez wnioskodawcę na jego potrzeby we własnym zakresie.  Zapisy 

dotyczące gospodarki wodno-ściekowej opisano w rozdziałach 10.4, 11.4. 12.3. Zgodnie z 

zapisami w dokumentacji głównym źródłem zaopatrzenia w wodę jest i będzie gminna sieć 
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wodociągowa w oparciu o istniejące przyłącze. Powstające ścieki bytowe i przemysłowe będą 

odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Odnośnie wód opadowych i 

roztopowych analizowane zamierzenie inwestycyjne spowoduje niewielką zmianę sposobu i 

ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego terenu. 

Analizowane zamierzenie inwestycyjne spowoduje zmiany sposobu odprowadzanych wód 

opadowych i roztopowych z terenu, gdzie planowana jest lokalizacja utwardzonego 

stanowiska do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne. Ponadto Wnioskodawca 

posiada stosowne pozwolenie wodnoprawne regulujące obecne zagospodarowanie wód 

opadowych i roztopowych które zostało dołączone do dokumentacji –zał. 12. 

Ponadto przedmiotowe opracowanie zostało uzgodnione przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu bez zastrzeżeń.  

Prace niwelacyjne związane z realizacją inwestycji ograniczą się jedynie do korekty rzędnych 

terenu nawiązujących do istniejącego zagospodarowania tj. terenów utwardzonych. 

Zachowanie niwelety drogowej. 

5. W zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze należy: 

a) przedstawić charakterystykę środowiska przyrodniczego oraz oddziaływania 

projektowanego przedsięwzięcia na ten element środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania przedsięwzięcia, 

b) przeprowadzić   inwentaryzację   przyrodniczą   na   działkach   objętych   wnioskiem 

o wydanie decyzji ooś oraz przeanalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na każdy z 

poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (w szczególności na te, które 

podlegają ochronie prawnej) wraz z podaniem metodyki przeprowadzonych badań. 

Wyniki inwentaryzacji winny dotyczyć okresu reprezentatywnego dla roślin, zwierząt, 

grzybów, 

c) w przypadku zamiaru wycinki zieleni średniej i wysokiej innej niż las należy 

podać: skład ilościowy i gatunkowy drzew oraz krzewów przewidzianych do wycinki, 

obwody drzew mierzone na wysokości 130 cm, powierzchnie zajmowane przez krzewy, 

stan zdrowotny, szacowany wiek, zasiedlenie przez gatunki chronione, przewidziany 

termin wycinki, 
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d) przedstawić propozycje działań minimalizujących i kompensujących 

przewidywane oddziaływania w stosunku do elementów środowiska przyrodniczego w 

tym wycinkę zieleni średniej i wysokiej. 

 

W KIP przedstawiono szczegółową inwentaryzację przyrodniczą – zał.16, w której jej autorzy 

stwierdzili, iż negatywne oddziaływania planowanej inwestycji będzie bardzo ograniczone. 

Należy podkreślić, że działania inwestycyjne będą prowadzone głównie na terenach już 

całkowicie antropogenicznie przekształconych, z ciągłym ruchem pojazdów i maszyn, gdzie 

przyroda ograniczona jest do skrawków zieleni urządzonej. W tej strefie nie ma żadnych 

zagrożeń dla gatunków chronionych i nie są konieczne jakiekolwiek środki minimalizujące 

czy kompensacyjne.  Niewiele większe zagrożenia związane są z zajęciem fragmentu pola po 

wschodniej stronie zakładu. W ramach działań kompensacyjnych zaproponowano 

pozostawienie wolnych przestrzeni pomiędzy panelami fotowoltaicznymi do spontanicznej 

sukcesji. Powinna ona doprowadzić do wykształcenia fragmentarycznych muraw o 

charakterze zbliżonym do zbiorowisk, które zostaną utracone po zachodniej stronie terenu, 

gdzie zostaną posadowione boksy do czasowego magazynowania odpadów.  

W ramach prowadzonej inwestycji nie przewiduje się dokonania jakichkolwiek wycinek 

istniejącego drzewostanu. 

6. Oddziaływania na krajobraz należy: 

a. mając na uwadze, że krajobraz to kompleksowy system składający się z form 

rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery należy dokonać szczegółowego 

opisu krajobrazu, w którym znajdować będzie się przedsięwzięcie. Należy 

szczegółowo opisać typ i rodzaj krajobrazu, strukturę krajobrazu oraz wewnętrzne 

powiązania, w tym wskazać elementy dominujące. Opisać należy, stan w jakim 

znajduje się integracja środowiska przyrodniczego i kulturowego tworzących 

miejscowy krajobraz. Wskazać należy szczególnie wartościowe elementy 

krajobrazu oraz elementy degradujące krajobraz. Dokonać oceny elementów 

składowych, przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) 

lub konfliktowe (+/-). Opis krajobrazu należy uzupełnić o dokumentację 

fotograficzną w ujęciach panoramicznych przedstawiającą miejscowy krajobraz. 

Punkty ujęć panoramicznych nanieść należy na mapę sytuacyjną, 



 
 

11 

w zakresie analizy oddziaływania na krajobraz wykazać, jakie elementy lub cechy 

przedsięwzięcia zostały uwzględnione w tej analizie. Wskazać relacje pomiędzy cechami 

krajobrazu i cechami przedsięwzięcia uwzględnione w analizie. Opisać skutki dla krajobrazu 

wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przedstawić wizualizację przestrzenną 

planowanego przedsięwzięcia wykorzystując do tego ww. dokumentację fotograficzną 

przedstawiającą miejscowy krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych krajobrazu 

przy założeniu realizacji przedsięwzięcia (z wykorzystaniem przedstawionych wizualizacji), 

przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-), c) 

w kontekście wprowadzanych zmian w krajobrazie, uwzględniając cechy charakterystyczne 

przedsięwzięcia, dokonać analizy środków niezbędnych do ochrony krajobrazu przed 

degradacją wynikającą z realizacji przedsięwzięcia. Wskazać należy działania, które w 

ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia winny być podjęte celem minimalizowania 

oddziaływania na krajobraz. Np. wskazać: 

• elementy do usunięcia, 

• elementy do zamaskowania (np. maskująca funkcja zieleni), 

• elementy do zachowania (np. wskazanie ochrony konserwatorskiej lub 

ochrona 

przedpola widokowego), 

- elementy do wyeksponowania (np. poprzez ujednolicenie tła). 

Szczegółowa analiza wpływu rzeczonej inwestycji na kształtowanie krajobrazu nie była 

przedmiotem KIP- jako wymóg obligatoryjny. Tym niemniej autorzy opracowania na str. 21 

w rozdziale 2.3 oraz. na str. 127 w rozdziale 20 dokonali opisu lokalizacyjnego. Zwraca się 

uwagę, że analizowany teren zgodnie z zapisami MPZP jest terenem przemysłowym dla 

którego dopuszcza się realizowanie różnego rodzaju funkcji z wyjątkiem inwestycji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska z tzw. grupy I. Analizowane przedsięwzięcie będzie 

w większości przedsięwzięciem uzupełniającym dotychczasową działalność. Wprowadzone 

dodatkowe maszyny, urządzenia, boksy magazynowe w teren już przekształcony swoją 

wysokością jak i kubaturami nie zakłócą ładu przestrzennego. Nie powstaną one w oderwaniu 

od istniejącego już zagospodarowania tworząc dominanty przestrzenne.  Tak więc nie 

nastąpią żadne istotne zmiany, które miałby wpływ na istotne zmiany w kształtowaniu 

krajobrazu poprzez zmianę form rzeźby, zmianę stosunków wodnych, uszczuplenie 

roślinności czy też gleb, skał oraz zmian w strukturze atmosfery.  
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Rzeźbę krajobrazu przedstawiono na wizualizacji fotograficznej stanowiącej element 

opracowania inwentaryzacji przyrodniczej tereny planowanej rozbudowy zakładów „Włodan” 

w Porszewicach –zał.16.  

7. Przeanalizować zagadnienia dotyczące możliwości wystąpienia oddziaływań 

skumulowanych planowanego przedsięwzięcia z projektowanymi i istniejącymi tego typu 

obiektami, instalacjami w sąsiedztwie. 

W rozdziałach dotyczących powietrza i hałasu KIP przeanalizowano oddziaływania 

skumulowane w odniesieniu przede wszystkim do istniejącego sposobu zagospodarowania 

terenu. Analizę tą poparto stosownymi obliczeniami i wnioskami. 

8. W celu wykazania, że przedmiotowe zamierzenie wnioskodawcy zgodne jest z zapisami 

poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do raportu 

ooś załączyć np. mapę, na którą należy nanieść wyraźne kontury obszaru, na którym ma 

być realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie wraz z zaznaczeniem konturów 

poszczególnych jednostek planistycznych, wyznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych przez zarówno Urząd Gminy Pabianice 

oraz Urząd Gminy Lutomiersk. Na mapę tę należy nanieść także kontury obszarów 

nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

W KIP w rozdziale 2.3. na str. 25-27 tabela nr 1 dokonano szczegółowej analizy zapisów 

MPZP. Analiza ta odnosi się do zgodności naszego przedsięwzięcia w odniesieniu do 

obowiązków, zakazów i dopuszczeń. 

Podkreśla się, że projektowane przedsięwzięcie pozostaje w pełnej zgodzie z zapisami MPZP. 

9. Przeanalizowanie istniejących i potencjalnych konfliktów społecznych w związku z 

realizacją planowanego zamierzenia wnioskodawcy. 

Należy podkreślić, iż na analizowanym terenie przedmiotowy zakład funkcjonuje już od 

kilkudziesięciu lat.  Wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w 

2008 roku na prowadzenie dotychczasowej działalności wykonując raport ooś, wobec czego 

w postępowaniu brało udział społeczeństwo.  W trakcie procedury przy wydawaniu decyzji 

środowiskowej nie wpłynęły jakichkolwiek protesty mieszkańców. Obecne przedsięwzięcie 

jest kontynuacją dotychczasowej działalności w związku z rozbudową dotyczącą 

posadowienia drugiego węzła betoniarskiego wraz z zapleczem dot. czasowego 

magazynowania odpadów budowlanych przeznaczonych do odzysku w procesach produkcji 

mieszanek betonowych.  
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Dotychczasowa działalność prowadzona przez firmę Włodan nie była przedmiotem żadnych 

konfliktów ani skarg społecznych. Dlatego też po dokładnej analizie przedłożonej 

dokumentacji jak i zakresu przyszłej działalności nie przewiduje się wystąpienia konfliktów 

społecznych.  

Dnia 22.10.2020 r. Wody Polskie zwróciły się do tutejszego urzędu o uzupełnienie o 

dodatkowe wyjaśnienia. Wójt Gminy Pabianice pismem z dnia 26.10.2020 r. wniósł do 

organów opiniujących wyjaśnienia wnioskowane przez Wody Polskie.  

Dnia 9.11.2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu wyraził swoją opinię, w której nie 

stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia 

na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań. Wójt Gminy Pabianice warunki i 

wymagania wskazane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wody Polskie w Sieradzu wskazał 

jako konieczne do spełnienia i określił je w orzeczeniu decyzji.  

Z uwagi na informacje i rozwiązania chroniące środowisko w czasie budowy planowanej 

inwestycji jak i w fazie eksploatacji zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia Wójt 

Gminy Pabianice przychyla się ku opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-

Epidemiologicznego i Dyrektorowi Zarządu Wód Polskich Zlewni w Sieradzu.  

Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 

listopada 2016 r. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.PU i 2.PU przeznaczone 

są pod tereny zabudowy przemysłowo-produkcyjnej, składów, magazynów. Zgodnie z §8 pkt 

1 ww. uchwały na terenie 1.PU oraz 2.PU zakazuje się realizacji jedynie przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tak więc, na ww. terenach 

przedmiotowy plan dopuszcza realizację inwestycji mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

Mając powyższe na uwadze Organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia, ze względu na jego 

skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie 

odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska. 

W trakcie prowadzonego postępowania do Wójta Gminy Pabianice nie wpłynęły żadne 

wnioski czy uwagi dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
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Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa. 

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym 

wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

prowadzonym przez Wójta Gminy Pabianice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Pabianice. 

Charakterystyka przedsięwzięcia jest obligatoryjnym złącznikiem Decyzji.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 

dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie 

ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.         Z 

dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna. 

3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, 

poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność. 

 

 

Wójt Gminy Pabianice  

Marcin Wieczorek 
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Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. (Odrębny załącznik) 

2. Inwestor 

3. Starostwo Powiatowe w Pabianicach  

4. Urząd Gminy Lutomiersk 

5. Organy opiniujące 

6. a/a 

Do wiadomości: 

1. Tablica ogłoszeń Sołectwa Porszewice  

2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pabianice 
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