WÓJT GMINY

96-20t> Sadkowice
Sadkowice dnia: 03.02.2012

Nasz znak: Rk 6220.01.2011

POSTANOWIENIE
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. 1, 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. 1
pkt. 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać 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,

postanawiam
odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego
na „Rozbudowie budynku sortowni owoców z zapleczem higieniczno - sanitarnym o chłodnie i l piętro
części biurowej" realizowanego w obrębie działki 176, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice.
UZASADNIENIE
W dniu 04.01.2012 r. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe EkoPerfekt Iwona Kowalska z siedzibą w
Piotrkowie Trybunalskim, ul. Niecała 19 działając z upoważnienia Pana Adama Skrobisza
zamieszkałego przy ulicy Sarmackiej 17 m 9 w Warszawie - pełnomocnika firmy APPLEX Sp. z o.o..
Nowe Sadkowice 21 A, 96-206 Sadkowice wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku sortowni owoców z
zapleczem higieniczno - sanitarnym o chłodnie i l piętro części biurowej" realizowanego w obrębie działki
176, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice. Do wniosku została dołączona karta informacyjna
przedsięwzięcia. Planowana inwestycja będzie realizowana przez APPLEX Sp. z o.o. Nowe Sadkowice
21 A, 96 - 206 Sadkowice
Wójt Gminy Sadkowice działając na podstawie art. 64 ust. 1 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.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 24.01.2012 r. znak.
WOOŚ.4240.12.2012.ID po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez Wójta Gminy w
Sadkowicach w związku z zapytaniem o określenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „ Rozbudowa
budynku sortowni owoców z zapleczem higieniczno - sanitarnym o chłodnie i l piętro części biurowej"
realizowanego w obrębie działki 176, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice wyraził opinię, że nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Analiza oddziaływań na komponenty środowiska, które obciążone będą skutkami przedsięwzięcia,
zgodnie z danymi z karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazały, że przedsięwzięcie nie będzie
źródłem ponadnormatywnego oddziaływania a wielkość i zasięg oddziaływań nie przekracza granic

terenu, na którym będzie zlokalizowane
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/470/03/12 z dnia 20.01.2012 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 „ Rozbudowa budynku sortowni owoców z zapleczem
higieniczno - sanitarnym o chłodnie i l piętro części biurowej" realizowanego w obrębie działki 176, obręb
Sadkowice, gmina Sadkowice wyraża opinię, że można odstąpić od przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym można nie nakładać obowiązku wykonania
raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Analiza przedstawionych dokumentów, w tym obszernej informacji o planowanym przedsięwzięciu,
pozwala stwierdzić że realizacja przedsięwzięcia ze względu na swoją skalę i usytuowanie nie wpłynie
znacząco na środowisko oraz zdrowie ludzi. Znikome negatywne skutki mogą wystąpić jedynie podczas
wykonywania robót budowlanych.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
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3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach
4. BIP Urzędu Gminy w Sadkowicach
5. 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

