
Pabianice dnia 07.04.2008r. 
 

 
Znak 7625- 9/07/08 

Decyzja Nr  2  /2008  
 
 

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 

 Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 , ust 3 i ust. 4b , art.46a ust.1  ,  art. 48 ust.2 
pkt1 , art. 56 ust.1 , ust.2 pkt 1,2,3, ust.3 , ust.7 oraz  art.57 ust1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 15 lutego 
2008r.r )  oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego /tekst jednolity –Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 107 / z 
póź. zm/ 
 
                                          w y r a Ŝ a m  z g o d ę 
 na realizację przedsięwzięcia polegającego na :-zmianie sposobu uŜytkowania 
istniejącego budynku na budynek produkcyjno – magazynowy dla działalności 
polegającej na zbieraniu ,magazynowaniu ,odzysku odpadów innych niŜ 
niebezpieczne , produkcji przemiałów i granulatów z tworzyw sztucznych na terenie 
nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Huta Janowska 5, działki nr 
weid.191/12 i 191/17    , z uwzględnieniem niŜej wymienionych warunków : 
 
 
1. Prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej. 
2.Wykonanie szczelnego utwardzenia miejsc postojowych , manewrowych , ciągów 
komunikacyjnych oraz miejsc magazynowania odpadów. 
3. Zbieranie jedynie odpadów innych niŜ niebezpieczne. 
4. Poboru wody na cele socjalne i technologiczne z wodociągu gminnego. 
5. Odprowadzania  ścieków deszczowych z połaci dachowych na tereny zielone naleŜące do 
inwestora. 
6.Odprowadzania ścieków deszczowych z terenów utwardzonych do szczelnego względem 
gruntu szamba. 
7.Wywóz nadmiaru ścieków deszczowych do oczyszczalni ścieków.  
8.Stosowania zamkniętego obiegu wody do celów technologicznych . 
9. Mycia oraz granulacji odpadów jedynie w budynku produkcyjno – magazynowym . 
10.WyposaŜenia kotłowni w kocioł o max mocy 25 kW opalanego miałem lub olejem 
opałowym. 
11.Odprowadzania ścieków socjalno- bytowych do szczelnego względem gruntu szamba. 
12. Dotrzymania dopuszczalnego równowaŜnego poziomu dźwięku na obszarach 
podlegających ochronie akustycznej . 
13.Wykonania zabezpieczeń drzew rosnących w pobliŜu wykonywanych robót w trakcie 
budowy i eksploatacji inwestycji. 
14. Odtworzenia po zakończeniu  realizacji przedsięwzięcia  zniszczonych terenów zielonych 
w miejscach składowania materiałów i  na placu  budowy. 
            



    
 
 

Uzasadnienie 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ,, PEXIM’’ Sławomir Płoski, Starowa 
Góra ul. Centralna 84 , na podstawie art.  46a.ust1, Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska złoŜył w dniu 04.09.2007 r. do Wójta Gminy Pabianice  wniosek o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na :zmianie sposobu uŜytkowania istniejącego 
budynku na budynek produkcyjno – magazynowy dla działalności polegającej na 
zbieraniu , magazynowaniu ,odzysku odpadów innych niŜ niebezpieczne ,produkcji 
przemiałów i granulatów z tworzyw sztucznych na terenie nieruchomości 
zlokalizowanej w miejscowości  Huta Janowska 5 , działki nr ewid. 191/12 i 
191/17.  
 Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach    pismem  znak PPIS-Pb-
ZNS-470/110 /07  z dnia 14.09.2007r.uznał za zasadne  sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko powyŜszej inwestycji.  
 Starostwo Powiatowe w Pabianicach ,   pismem  znak  Oś.7633-54-3/07 z dnia 
04.03.2008 r. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, proponuje  
odstąpić   od konieczności opracowania raportu dla powyŜszej inwestycji.  
Postanowieniem znak. PPIS-Pb-ZNS-470/38 /08 z dnia 26.03. 2008r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił   środowiskowe  uwarunkowania zgody na 
powyŜszą inwestycję. 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach postanowieniem znak. Oś.7633- 54 -4//07 z 
dnia 27.03.2008r. uzgodniło środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tej 
inwestycji. 
Zgodnie z  art.32 Prawa ochrony środowiska zapewniono  moŜliwość udziału 
społeczeństwa w tym postępowaniu. 
W toku postępowania administracyjnego   nie   wniesiono uwag do powyŜszej 
inwestycji. 
W związku z powyŜszym naleŜało orzec jak w sentencji. 
Zgodnie z art. 56 ust. 3 Prawo ochrony środowiska charakterystyka całego 
przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  
 Od decyzji niniejszej słuŜy stronom odwołanie do  Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice w terminie 14 
dni od dnia jej otrzymania. 
Otrzymuje: 

1. PPH ,,PEXIM’’ Sławomir Płoski, Starowa Góra ul. Centralna 84 
2. Strony postępowania 
3. A/A 

 Do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w  Pabianicach  

       ul. Piłsudskiego 2 
2. Państwowy Powiatowy  
 Inspektor Sanitarny w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12 



    
 


