
 
 

Pabianice dnia 02.09.2008r. 
 

 
Znak 7625-1 /08 

Decyzja Nr  3 /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 :-rozbudowie firmy ,,WŁODAN’’ 
Spółka Jawna , Cecylia i Andrzej Włodarczyk w Porszewicach 31 , Gm. Pabianice 
na działkach nr ewid. 131/2 , 132/3 , 132/ 1, 136/1 ,137/1 , 133/3 , 134/3 , 245/1 , 
138/2.    , z uwzględnieniem niŜej wymienionych warunków : 

        

1. Prowadzenia prac budowlanych jedynie w porze dziennej. 
2. Wykonania szczelnego utwardzenia miejsc postojowych, manewrowych, ciągów 

komunikacyjnych i miejsca dystrybucji paliwa. 
3. Odprowadzania ścieków deszczowych z terenów utwardzonych oraz połaci dachowych do 

rowu melioracyjnego po uprzednim podczyszczeniu ścieków z terenów utwardzonych w 
osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. 

4. Odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do szczelnych względem gruntu szamb 
(10 m3 istniejące oraz 10 m3 projektowane). 

5. Poboru wody z gminnej sieci wodociągowej. 
6. WyposaŜenia silosów w filtry tkaninowe gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem na poziomie 

nie przekraczającym 20 mg/m3. 
7. Magazynowania oleju napędowego w jednokomorowym, dwupłaszczowym zbiorniku o 

pojemności 50 m3 wyposaŜonego w osprzęt t i aparaturę kontrolno - pomiarową. 
8. Odprowadzenia ścieków technologicznych z placu do mycia betoniarek poprzez szczelną 

wyprofilowaną nawierzchnię do szczelnego względem gruntu zbiornika o objętości 9m3 
9. Wykorzystania ścieków technologicznych z mycia betoniarek do produkcji betonu. 
10. Funkcjonowania obiektu, realizacji dostaw surowców oraz gotowej masy bitumicznej i 

betonowej jedynie w porze dziennej. 
11. Dotrzymania dopuszczalnego równowaŜnego poziomu dźwięku na obszarach 

podlegających ochronie akustycznej poprzez: 
 

• pracę wytwórni mas bitumicznych Teltomat - Lwa=l 15 dB max 3h/zmianę, 
• pracę węzła betoniarskiego - Lwa=l 12 dB max 3h.zmianę, 
• przejazd samochodów cięŜkich max 50 szt/8h, 
• przejazd samochodów lekkich max 50 szt/8h. 



 
 

12. Wykonania zabezpieczenia drzew rosnących w pobliŜu wykonywanych robót w trakcie 
prowadzenia inwestycji poprzez podjęcie następujących działań: 

• zabezpieczyć system korzeniowy przed zagęszczeniem terenu, co ma na celu 
ograniczenie uszkodzeń mechanicznych korzeni - miaŜdŜenia (system korzeniowy 2-
3 krotna średnica korony łub 2 krotna wysokość drzewa), 

• ograniczyć do minimum prace cięŜkiego sprzętu w obrębie systemu korzeniowego w 
miarę moŜliwości uŜyć sprzętu lekkiego w bezpośrednim sąsiedztwie grubszych 
korzeni (o średnicy od ok. 3 - 5 cm) wykonywać prace ręcznie, 

• stosować wykopy wąskoprzestrzenne, wszelkiego rodzaju wykopy w obrębie 
systemu krzeniowego  ograniczyć  do  minimum,  a w razie  konieczności 

zastosować przeciski. W przypadku gdy odległość wykopu od pnia jest mniejsza od 
odległości około 2 krotnego obwodu pnia; przeciski naleŜy wykonać w taki sposób aby 
ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływanie oraz nie naruszyć stabilności oraz 
statyki drzewa, 

• wykopy nie powinny powodować obniŜenia poziomu wody gruntowej po zakończeniu 
inwestycji w obrębie systemu korzeniowego, 

• składowanie materiałów oraz uŜycie środków chemicznych nie powinno odbywać się w 
obrębie bryły korzeniowej, 

• pień oraz konary drzew zabezpieczyć w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenia 
mechaniczne, 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia naleŜy zabezpieczyć w poprawny sposób' 

• uzyskać   zezwolenie   na   usunięcie   drzew   i   krzewów   kolidujących   z 
przedsięwzięciem. 

13. Odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy terenów zielonych - po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia. 

14. Przedstawienia analizy porealizacyjnej w terminie 6 miesięcy od czasu uzyskania decyzji na 
uŜytkowanie w zakresie: 

wykazania faktycznych rodzajów i ilości zanieczyszczeń wynikających z funkcjonowania 
inwestycji w porównaniu z ustaleniami zawartymi w raporcie (łącznie z pomiarami hałasu ), 
wraz z opisem działań zapobiegawczych , zmniejszających lub kompensujących szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko. 

 
    
 
 

Uzasadnienie 
 

Przedsiębiorstwo ,,WŁODAN’’ Andrzej i Cecylia Włodarczyk  Spółka Jawna 
Porszewice 31 , na podstawie art.  46a.ust1, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
złoŜyło w dniu 22.02.2008 r. do Wójta Gminy Pabianice  wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na :rozbudowie firmy ,,WŁODAN’’ Andrzej i Cecylia Włodarczyk 
Spółka Jawna, Porszewice 31, Gmina Pabianice na działkach nr ewid. 131/2 ,132/3 
, 132/1 , 136/1 , 137/1 ,133/3 , 134/3 ,245/1 , 138/2  
 Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach    pismem  znak PPIS-Pb-
ZNS-470/26 /07  z dnia 11.03.2008r.uznał za zasadne  sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko powyŜszej inwestycji.  



 
 

 Starostwo Powiatowe w Pabianicach ,   pismem  znak  Oś.7633-13-1/08 z dnia 
10.03.2008 r. uznała za celowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego. 
Postanowieniem z dnia 18.03.2008r. znak 7625-1/08 Wójt Gminy Pabianice 
zobowiązał wnioskodawcę do opracowania raportu oddziaływania na środowisko  
tej inwestycji.  
Postanowieniem znak. PPIS-Pb-ZNS-470/89 /08 z dnia 15.07. 2008r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił   środowiskowe  uwarunkowania zgody na 
powyŜszą inwestycję. 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach postanowieniem znak. Oś.7633- 13 -2//08 z 
dnia 25.08.2008r. 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. ,,WŁODAN’’ Sp.Jawna Andrzej i Cecylia Włodarczyk , Porszewice  31 
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 
    
 


