
Pabianice, dnia 10.03.2020 r. 

OŚN.6220.02.07.2020 

DECYZJA nr 2/2020 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 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 

2170.) oraz  § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3, § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5, § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b. 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 

14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.), 

Orzekam 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I, na działkach nr ew. 

108/10, 108/11, 108/13, 108/14 obręb Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. 

Łódzkie., z wniosku z dnia 20.01.2020 r. Wiesława Drelicha, zarządzającego działkami 

Archidiecezji Łódzkiej na podstawie umowy o użyczenie przedmiotowych działek w celu 

wydobycia kruszywa,  zawartej między stronami w dniu 03.01.2020 r., reprezentowanego przez 

pełnomocnika Grażynę Porwańską. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 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, postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie 

realizacji przedsięwzięcia. Z wniosku z dnia 20.01.2020 r. Pana Wiesława Drelicha 

reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Grażynę Porwańską prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą ATMO PROJEKT Projektowanie i doradztwo w ochronie środowiska, 

wszczęto dnia 28.01.2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża  

kruszywa naturalnego Porszewice I, na działkach nr ew. 108/10, 108/11, 108/13, 108/14 obręb 

Porszewice, Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. Łódzkie. Działki są własnością 

Archidiecezji Łódzkiej, Pan Wiesław Drelich dysponuje nimi na podstawie umowy zawartej 

między stronami na okres 3 lat. 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. 

Przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839):  

§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit a tiret 3 - na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 

m od nich,  

§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit a tiret 5 - w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa 

w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),   

§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit b - z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu 

większym niż 20 000 m3 na rok, inne niż wymienione w lit. a.  

Przedsięwzięcie jest kwalifikowane w świetle 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. 

zm.) jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt. 2 

ustawy).   

W dniu 28.01.2020 r. Wójt Gminy Pabianice wystąpił 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 29.01.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Pabianicach, po zapoznaniu się z materiałami w sprawie, zaproponował odstąpienie od 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

argumentując to niskim stopniem konfliktowości względem środowiska, ze względu na sposób 

eksploatacji. Dnia 03.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do 

Wójta Gminy Pabianice o uzupełnienie braków formalnych, przedłożenie oświadczenia, wraz 

z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu 

terytorialnego oraz przesłanie uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Wójt Gminy 

Pabianice dnia 11.02.2020 r. przesłał aneks do KIP oraz uzupełnienie formalne. Dnia 

06.02.2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwróciło się do Wójta Gminy 

Pabianice o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień. Pismem z dnia 11.02.2020 r. Wójt Gminy 

Pabianice przesłał do Wód Polskich wymagane uzupełnienia.  Pismem z dnia 20.02.2020 r. 



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że istnieje obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał zakres raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z 

dnia 20.02.2020 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań: 

1. 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 zakładu górniczego; 

2. Teren zakładu górniczego, miejsca pracy oraz postoju sprzętu i maszyn, wyposażyć w 

sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w 

zakresie ilości i rodzaju zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;  

3. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać 

upoważnionym do neutralizacji podmiotom; 

4. Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz 

spełniających wymogi dopuszczające je do użytku; 

5. W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i sprzętu;  

6. Eksploatację złoża prowadzić odkrywkowo, systemem wgłębnym, bez użycia środków 

wybuchowych, a z części zawodnionej wydobywać kruszywa naturalnie, bez 

odpompowywania wykopu 

7. Kruszywo wydobyte z zawodnionej części złoża, w celu grawitacyjnego odsączenia 

wody, składować na pryzmie na terenie zakładu górniczego. 

Mając powyższe na uwadze organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę 

oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie odpowiedniej 

jakości poszczególnych elementów środowiska. 

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa. 

W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, z uwagi na powyższe zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w niniejszej decyzji stwierdzono brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Załącznikiem obligatoryjnym do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia. 



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. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty 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. 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Atmo Project ul. Gdańska 91/93 90-613 Łódź 

2. Strony postępowania (zgodnie z art. 49 kpa)  

3. Regionalny dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25  

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12  

5. Zarząd Zlewni w Sieradzu Zlewnia Górnej Warty Plac Wojewódzki 1; 98-200 Sieradz 

6. Starosta Pabianicki, Pabianice ul. Piłsudskiego 2  

7. a/a 


