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Łódź, 8 października 2019 r. 

 

 

 

 

WOOŚ.4221.67.2019.PJe.3 

 

 

Sz. P. Jarosław Papuga 

Wójt Gminy Nieborów 

 

 

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), 

zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, w ramach sprawy administracyjnej o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku 

cynkowni płatkowej na działce numer ewid. 716/9 w miejscowości Bełchów, w nawiązaniu 

do wystąpienia Wójta Gminy Nieborów z 16 maja 2019 r., znak: ROS.6220.5.2018.JS, proszę 

ponownie o niezwłoczne przekazanie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 

uzupełnienia (wyjaśnień) do raportu o oddziaływaniu na środowisko zawierającego następujące 

informacje: 

1. Podać jednoznacznie, czy w wyniku procesu technologicznego powstawać będą ścieki 

przemysłowe, które odprowadzane będą oczyszczalni gminnej, czy odpady przekazywane firmie 

zewnętrznej na podstawie stosownej umowy. W przypadku odprowadzania ścieków 

przemysłowych załączyć kopię zgody gminnej oczyszczalni ścieków na możliwość odbioru 

wskazanej w raporcie ilości ścieków przemysłowych bez podczyszczania. Załączone 

do uzupełnienia pismo odnosi się do możliwości odbioru odpadów z procesów technologicznych 

przez firmę zewnętrzną. 

2. Ponadto w przypadku przekazywania odpadów z procesów technologicznych firmie zewnętrznej 

należy uwzględnić kody tych odpadów, w odpadach powstających na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia. 

3. W uzupełnieniu raportu podano, że ziemia powstała w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

w pierwszej kolejności wykorzystana zostanie na terenie przedsięwzięcia. Mając na uwadze 

zapisy art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze 

zm.) nie będzie ona odpadem o kodzie 17 05 04. W związku z powyższym należy jednoznacznie 

potwierdzić, że masy ziemne powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia wykorzystane 

zostaną na terenie przedsięwzięcia, natomiast w przypadku braku takiej możliwości zostaną 

przekazane uprawnionym odbiorcom jako odpad o kodzie 17 05 04. 

4. Podać konkretne rozwiązania zabezpieczające odpady przed działaniem czynników 

atmosferycznych, w tym rozwiewaniem, opadami. 

5. Do aneksu raportu ooś z 7 września nie załączono płyty CD, co należy uzupełnić. 
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Uzasadnienie 

 21 maja 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynęło 

wystąpienie Wójta Gminy Nieborów z 16 maja 2019 r., znak: ROS.6220.5.2018.JS, o uzgodnienie 

warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w trybie art. 77 ust. 1 ustawy ooś. 

W przedłożonym raporcie nie zawarto jednak wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do 

wydania postanowienia uzgadniającego dla ww. przedsięwzięcia z punktu widzenia zamierzeń 

inwestycyjno-budowlanych strony Inwestora. Wobec powyższego RDOŚ w Łodzi wezwał 

o uzupełnienie raportu pismem z 19 czerwca 2019 r., znak: WOOŚ.4220.67.2019.PJe. 20 września 

2019 r., do RDOŚ w Łodzi wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie.  

W związku z dalszymi brakami w przedstawionym raporcie i jego uzupełnieniu, Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska niniejszym pismem wzywa ponownie do uzupełnienia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

 

 

Kazimierz Perek  
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1. Wójt Gminy Nieborów 
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