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POSTANOWIE|{IE Nr 1212013

Na podstawie art. I23 w zwięku z art. 97 § i pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kocleks postępow,ania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poł. 2.67),

w zlviązku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnta 3 października 2008 r. o udostępnianir-r infbrmacji
o środorł,isku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ota7, o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. lż27 ze zm.), atakże § 3 ust. 1. pkt 35
rozporządzenia Rady Ministrów z dnta 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U, Nr 2I3. poz. 1397). po rozpatrzeniu
wniosku DSS Polska Sp. z o.o. ul. Zielony Most 8 w Krakowie.

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedłozentaprzez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

DSS Polska Sp. z o.o. ul, Zie|ony Most 8, 3i-351 Kraków wystąpiła z wnioskiem
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budow,ie stacji paliw na działce o nr ewid, ż01Il5 w Monicach gmirra Sieradz.

W dniu 30 września2013 roku. pismem znak: RG.7624.8.2013 Wóit Gminy Sieradz
w,szczął postępow-anie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarttnkowar-riach dla w/w przedsięwzięcia. Pismem z dnia 30 września 2013 roku Wojt
Gnlirly Sieraclz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu
oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Łodzt z zapytaniem o opillię co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
inwestycyjnego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporuądzenia Rady Ministrów zdnia 9 listopada 2010 roku
r,v sprawie przedsięwzięć mogących nlacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213.
poz. 1397) budowa stacji paliw nalezy do przedsięwzięc dla których wykonanie raportu
rnoze być wymagane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z dnia 4 października
2013 roku znak: PPIS-ZNS.460,2ż5.84.2013 uznał. tż dla przedn.iotowej budowy należy
przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Łodzi postanowieniem z dnta 10 pażdziernika ż013 roku. znak;
WOOS.4240.882.2013.MP3.1 postanowtł, tż dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu.

W zwlązku z powllższym konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ zachodzą szczegółowe
urvarunkowania określone w art, 63 ust. 1 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj planowanych prac w- trakcie realizac.ii
inwestycji moze w- znaczącym stopniu oddziaływać na poszczególne kompotlenty



Środowiska. Usy'tuowanie oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w trakcie
eksploatacji obiektu może w istotny sposób wpłynąć na życie lokalnej społeczności oraz
spowodowaĆ konflikty. Sporządzenie raportu pozwoli na ocenę stopnia uciązliwości
projektowanej inwestycji w stosunku do poszczególnych elementów środowiska i zdrowia
ludzi.
WÓjt Gminy Sieradz postanowieniem Nr 10l20I3 z dnia 18 listopada2013 roku nałożvł na
wnioskodawcę obowiązek przeprowadzęnia oceny oddziaływania na środowisko d|a
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce o nr ewid.
201rl5 w Monicach gmina Sieradz oTaz ustalił zakręs raportu o oddziaływanitt
przedsięwzięcia na środowi sko.

Biorąc powyzsze na uwagę, orzeczonojak w sentencji

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenię do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia
postanow-ienia.
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Otrzvmuia:

l. Gmitla Sieradz
Lll. Armii Kra.ior.vej 5,98-210 Sieradz

2. DSS Polska Sp. z o.o.
Lrl. Zielony Most B, 31-35l Kraków

3. Strolly postęporłania
(p opr zez o gło szen i e n a stro n i e }y,\_Ą:\}:, li&§§$rk, Q n!]3,, p !

oraz na tablicy ogłoszeli w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz)
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