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POSTANOWIENIE Nr 1tl20l3

Na podstawie ar1. 123 ustawy z dnia 74 częrwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 roku,. poz. ż67), w zwtązku z al1. 63 ust.
1 i 4" a ta|<że art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
infbrmacji o środowisku i jego ochrorrie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ż008 roku Nr I99, poz. l2ż7 ze zm.)
atak,żę § 3 ust. 1pkt 35 tozporządzeniaRadyMinistrów zdnia 9 listopada2010 r. w sprawie
przedsięw.zięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko (Dz, IJ. Nr 213. poz,. 1397),
po zasięgrrięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łc>dzi oTaz
Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Sieradzu.

postanawiam

stwierc'lzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce o nr ewid.201115
w Monicach gmina Sieradz, określając jednocześnie zakres rapoftu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko stosownie do wszczętego postępowania w dniu 30 września
2013 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres raporlu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

Ochrona przed hałasem:

o nalęży przedstawić oddziaływanie akustyczne wTaz ze wskazaniem gralicznym jego
zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej,
z uwzględnieniem możliwości kumulowania się oddziaływań, przedstawione w oparciu
o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego
przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzenianiu hałasu w środowisku,
rł,którym model obliczeniowy jest zgodny znormąPN-ISO 9613-2:200ż,

o dla terenów. które nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestlzennego należy dołączyc prawidłowo sfbrmułowaną opinię odpowiedniego organrt
administracji dotyczącą faktycznego zagospodarowania terenów, na które moze on
oddziaływać, wykonaną zgodnie z zaptsaml art. 1l4 ustawy - Prawo Ochrony Srodowiska
z dnia 2] kwietnia 200l roku (Dz,lJ. z 2008 nr 164 poz.rOż7). z określeniem
odpowiadających mu standardów jakości środowiska akustycznego dla najbliżej
połozonl'ch terenów usytuowanego w potencjalnym zasięgu oddziaływania akustycznego
przedsięwzięcia objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uw-arunkowaniach.

Emisja pyłów i qazów do powietrza

. wykonante analtzy emisji pyłów i .gazow do powietrza uwzględniającej aktualne tło
zan|ęczyszczeń okreŚlone przez WIOS oraz przedstawienie graftczne tozprzestrzeniania się



pyłÓw 1 gazow. W analizie emisji substancji zantęczyszczających do powietrza za),eca stę
uwzględnić zarówno emisję energetycznąjak równiez emisję do powietrza..

Gospodarka wodno - ściekowa

o podaĆ planowane rozluięania w zakresie gospodarki wodno-ściekow.ej, w tym: podanie
Żrodła zaopattzenla w wodę wraz z wyliczeniem zapotrzebowania na wodę na
poszczegÓlne cele. postępowanie z poszczególnymi rodzajami ścieków oraz z wodami
opad o w 5rm i. charaktery styka ur ządzeń p o dczy szczaj ących.o nalęży przedstawić bilans terenu dztałki na której realizowane będzie przedsięwzięcie
(powierzchnia zabudowy, powierzchntę utwardzone, powierzchnie biologicznie czynne)
i na tej podstawie przeanalizowac sposób zagospodarowania rł,od opadowl,ch
i roztopowych powstających na terenie inwestycji.

Gospodarka odpadami

o opisaĆ odpady powstające na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji w oparciu
o przepisy plawa oraz szczegółowo określić miejsce, sposób i warunki magazynowania
odpadów wykorzystywanych w trakcie realizacjt i eksploatacji inwestycji wraz z podaniem
podstawy prawnej.

. \Ą' szczegÓlnoŚci na\eży zwrocic uwagę na odpady powstające w wyniku obróbki
męchanicznej ryb (odgławianie, patroszenie, filetowanie).

Od d ziałvwanie prązrod),

o oddziaływanie na środowisko przyrodntcze należy przedstawić w oparcitl
o plzeprowadzoną iriwentaryzację przyrodntczą terenu inwestycji. W przypadku
strvierdzenia na terenie inwestycji gatunków chronionych roślin, z.vvierząt, ptaków.
grzybów należy podac ich status ochronny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

o nalezy ptzeanallzowaĆ wpływ inwestycji na tą formę ochrony przyrody oraz pozostŃe
obszary chronione zlokalizowane w nĄbliższej okolicy terenu inwestycji.

Oddział},wanie na środowisko gruntowo_wodne

o należy określic budowę geologiczną oraz warunki hydrologiczne otoczenia stacji paliw,
opracowallą w oparciu o zatwierdzonąprzęz organ administracji dokunrentację określającą
warunki hydrologiczne w rejonie projektowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem
potencj alnego wpływu inwestycj i na środowisko.

o Podać skuteczną ochronę środowiska gruntowo wodnego poprzez zastosowanie
właściwych rozwiązań.

W raporcie należy uwzględnić skumulowane oddziaływanie planowanych do realizacjt
obiektów z budynkami juz istniejącymi. Określić przewidywane przez inw.estora działanla
w przypadku wystąpienia szkód w środowisku w trakoie budowy i eksploatacji. Opisać
nrozliwe do realizacji warianty przedsięwzięcia zgodnie z zapisami art. 66 ust.1 pkt 5,6.7 oraz
ttst. 6 ustawy ooŚ. Szczegółowo odnieść się do wszystkich wymaga określonych
rł' rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2005 roku w sprawie warunków
techrricznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych. rurociągi przesyłowe
dalekosięzrre słuzące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(Dz.LJ. z2005 roku, Nr 243,poz.2063 ze zm.), które dotycząplanowanej inwestycji.
Nalezy przeanalizować możliwość wystąpienia konfliktow społecznych w związku z realtzacją
inwestycji oraz określić czy dotychczasowe funkcjonowanie zakładu było źródłem konfliktów
społecznych.



uzasadnienie

W dnitr 25 wTześnia 2013roku DSS Polska Sp. z o.o. ul. Zielony Most 8.31-351 Kraków,
wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw- na działce o nr ewid. 201115
w Monicach gmina Sieradz.

Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 35 rozpotządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
rclktl w, sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U, Nr
213. poz. 1397 ze zm.) w/w przedsięwzięcie nalezy do tych, dla których obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko moze być wymagany.

W dniu 30 września 2013 roku Wójt Gminy Sieradz \Ą/szczął postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskou,ych uwarunkor.ł,arriach dla w/w
przedsięwzięcia, Pismem z dnia 30 września 2013 roku, tutejszy organ wystąpił do
Państrvowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz, do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z zap,,taniem o opinię co do potrzeby przeprowadrenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z, dnia 4 października
20l3 roku, znak: PPIS-ZNS.460.225.84.2013 uznał, żę dla w/wym. przedsięwzięcia należy
przeprow,adziĆ ocenę oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochron1, Środowiska
\Ą łrodzi postanowieniem z, dnia 10 paździemtka 2013 roku, znak:
WOOS.4240.882.20l3.MP3.1 postanowlł, iż dla w/wym. przedsięwzięcia istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związklr z, powyższym konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rcdzaj planowanych prac w trakcie realizacji
irrrł,estycji moze w znaczącym stopniu oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.
lJsytrłowalrię oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w trakcie eksploatacji
obiektu nloze w istotny sposób wpłynąć na życie lokalnej społeczności oraz spowodować
lionf'likty. Sporządzerrie raportu pozwoli na ocenę stopnia uciązliwości pro.iektowanej
inrvestyc.ii rv stostlnku do poszczególnych ęlementów środowiska i zdrowia ludzi.

Biorąc powyzsze pod uwagę, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

Na ninieisze postanowienie służy zażalęnię do Samorządowego Kolegiunl Odwcrławczego za
moinr pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzł-rnrrją:

1. Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5.98-200 Sieradz

ż. DSS Polska Sp. z o.o.
ul. Zielony Most 8. 31-351 Kraków

3. Strony postępowania
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(poprzez ogłoszenie na stronie wM
orazna tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmin Sieradz)
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