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Sadkowice dnia: 31.03.2011

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r.
Nr 98, póz. 1071 z późń. zm.) art. 63 ust. 2, art. 64 ust. l, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. l pkt
35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. Nr 213, póz. 1397.), po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej,

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie stacji paliw płynnych na dz. nr 177/1 w miejscowości Nowy Trębaczew, gmina
Sadkowice", którego inwestorem będzie TRAKT N. Dziuba, K. Markiewicz, sp. jawna, Wysokin, ul.
Warszawska, 26-425 Odrzywół.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 03.08.2010 r. firma TRAKT N. Dziuba, K. Markiewicz, sp. jawna, Wysokin, ul.
Warszawska, 26-425 Odrzywół. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych na dz. nr 177/1
w miejscowości Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice". Do wniosku została dołączona karta
informacyjna przedsięwzięcia. Planowana inwestycja będzie realizowana przez TRAKT N. Dziuba, K.
Markiewicz, sp. jawna, Wysokin, ul. Warszawska, 26-425 Odrzywół.
Wójt Gminy Sadkowice działając na podstawie art. 64 ust. l 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. Nr 199, póz. 1227 ze zm.), zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie art. 64 ust.
3 w związku z art. 78 ust l p.2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. r 199, póz. 1227 z późno zmianami) w piśmie PPIS-ZNS/470/24/10 z dnia 25.08.2010 r po zapoznaniu
się z dokumentami przesłanymi przez Urząd Gminy w Sadkowicach w związku z zapytaniem o
określenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia obejmującego realizację:

— budowę stacji paliw płynnych w miejscowości Nowy Trębaczew,
gm. Sadkowice na działce nr ew. 177/1

wyraża opinię, że można zrezygnować z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a
tym samym nie nakładać obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w
przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 13.08.2010 r. znak.
RDOŚ-10-WOOŚ.II-6613//r/1976/201O/js na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.), w związku z art. 64 ust. l pkt l,



a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. l pkt 35 rozpor?,ądzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 201()r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, póz. 1397), nawiązując do pisma Wójta
Gminy Sadkowice z dnia 09 sierpnia 2010r., znak: RK7625/5/10, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną
przedsięwzięcia, złożonego przez firmę Trakt N. Dziuba, K. Markiewicz Sp. jawna

I. Wyrażani opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliwpłynnych na
działce nr 177/1 miejscowości Nowy Trębaczew istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko;

II. Ustalani pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66
ust. l ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 ze zm.),

Zgodnie z § 3 ust. l pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
„ instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji
chemicznych, niewymienione w § 2 ust. l pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny " należą do
przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy
dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63
ust. l ustawy "ooś", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uznał, że istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
Uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. l ustawy "ooś", po zaciągnięciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej uznano, że jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1. TRAKT N. Dziuba, K. Markiewicz, sp. jawna, Wysokin, ul. Wark/awska, 26-425 Odrzywół.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach
3. BIP Urzędu Gminy w Sadkowicach
4. a/a

Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

2.PPIS w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka


