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OPINIA SANITARNA 
Na podstawie art.3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, {Dz.U. z 2017r. , poz.1261}, art. 78 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 
353 z późn. zmianami), § 3 ust 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71)- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu po zapoznaniu 
się z dokumentami przesłanymi przez Wójta Gminy Nieborów, znak ROS.6220.13.2017.JS z dnia 30.08.201 ?r, dotyczącymi przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego na działkach nr 508/3 i nr352/4 w miejscowości Sypień, gm. 
Nieborów 

Wydaje opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, tym samym uznaje za zasadne 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 

Raport z punktu widzenia wymagań sanitarno - higienicznych winien zawierać: 

1. Opis planowanego przedsięwzięcia w tym przewidywane rodzaje i ilości 
zanieczyszczeń wynikających z funkcjonowania inwestycji 

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko . 

3. Wskazanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (uwzględniając 
obiekty istniejące), w szczególności na ludzi. 

4 . Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, zmniejszanie lub 
kompensowanie szkodliwych działań na środowisko . 

5. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej. 
6. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z przedsięwzięciem . 
7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie. 
8. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie budowy i eksploatacji. 
9. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport. 
1 O. Źródło informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia , jego lokalizację i wielkość oraz potencjalną 
skalę jego oddziaływania , postanowiono jak w sentencji. 

Do wiadomości: 

1. a/a 




