Rogów, dnia 21.12.2011 r.
IRG.6220.1.11
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r., poz. 1071, ze zm.)
oraz w związku z art. 63ust.1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt 1 a także z art. 66 ust. 1 i art. 68
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.
1227, z późn. zm.) a także § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 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 257 poz.
2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Tadeusza Gendka i Dariusza Gendka zam. 95-063
Rogów, ul. Leśna 4a m. 2 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego /piasku/
„Stefanów” zlokalizowanego na działkach nr 138/1 i 138/2 w miejscowości Stefanów
gmina Rogów

POSTANAWIAM
1. Zawiesić postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia do czasu dostarczenia opracowanego raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie
elektronicznej w/w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
2. Nałożyć na Wnioskodawców Tadeusza Gendka i Dariusza Gendka zam. 95-063 Rogów,
ul. Leśna 4a m. 2 obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu
kopaliny ze złoża naturalnego /piasku/ „Stefanów” zlokalizowanego na działkach nr
138/1 i 138/2 w miejscowości Stefanów gmina Rogów
3. Ustalam pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie
z art. 66 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, poz. 1227 z późn. zm.) i określam elementy wymagające
szczególnej analizy dotyczące :
1). Emisji hałasu do środowiska, w tym :
 wykonanie analizy akustycznej dla planowanego przedsięwzięcia wraz z interpretacją
graficzną jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie
akustycznej, uwzględniając kumulowanie się oddziaływań (w sąsiedztwie planowanej
inwestycji), przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z



obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu
do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy
jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002;
w związku z brakiem aktualnie obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy ( dotyczącego terenu znajdującego się w
sąsiedztwie planowanej inwestycji), należy dołączyć prawidłowo sformułowaną
opinię organu gminy dotyczącą faktycznego zagospodarowania terenów objętych
realizacją przedsięwzięcia oraz terenów na które może ono oddziaływać, wykonaną
zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochronny środowiska (Dz.
U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)ze wskazaniem na rodzaje terenów o których
mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1) ww. ustawy i rozporządzeniu Ministra Środowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), z
określeniem odpowiadających mu standardów jakości środowiska akustycznego dla
najbliżej położonych terenów usytuowanych w potencjalnym zasięgu oddziaływania
akustycznego przedsięwzięcia objętego wnioskiem o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach,

2). Gospodarki odpadami, w tym :
 określenie rodzaju i ilości odpadów powstających na etapie realizacji i eksploatacji i
likwidacji, a także sposobu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
3). Oddziaływania na powietrze atmosferyczne, w tym:
 wykonanie analizy emisji pyłów i gazów do powietrza uwzględniającej aktualne
tło
zanieczyszczeń,
 graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
4). Gospodarki wodno-ściekowej:
 określenie rodzaju i ilości ścieków powstających na etapie realizacji i eksploatacji, a
także sposobu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 opisanie sposobu oczyszczania wód opadowych i roztopowych z powierzchni
terenów utwardzonych i scharakteryzowanie odbiornika ścieków deszczowych,
5). Oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym,
 określenie wpływu na środowisko przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu
Mrogi Mrożycy, wyznaczonego na mocy rozporządzenia Nr 36 Wojewody
Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997r. w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Skierniewickiego Nr 18 z dnia 20
sierpnia 1997r.),
 opis przewidywanych i potencjalnych oddziaływań inwestycji na inne znajdujące się
w sąsiedztwie obszary i obiekty podlegające ochronie prawnej,
 przedstawienie charakterystyki środowiska przyrodniczego oraz oddziaływania
planowanej inwestycji na ten element środowiska, w oparciu o przeprowadzona
inwentaryzację przyrodniczą (grzybów, roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych), ze
szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków podlegających
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) , Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
zmienionej Dyrektywą 97/62/EWG, Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków; w ramach ww. inwentaryzacji




należy dokonać inwentaryzacji ilościowej i gatunkowej drzew przeznaczonych do
usunięcia, wraz z podaniem obwodów drzew, ich wieku, stanu zdrowotnego oraz
ewentualnego zasiedlenia przez chronione gatunki, w szczególności ptaków i owadów,
opis działań minimalizujących i kompensujących przewidywane oddziaływania, w
tym opis planowanych działań rekultywacyjnych po zakończeniu eksploatacji złoża,
opis przyjętej metodyki dla wykonania inwentaryzacji przyrodniczej oraz rozwiązań
minimalizujących i kompensacyjnych,

6). Analizy możliwych konfliktów społecznych w związku z realizacją planowanego
przedsięwzięcia,
7). Analizy wariantów- w tym należy:
 opisać wariant proponowany przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny,
oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uwzględnieniem ich wyboru,
 określić przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów, w
tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,


uzasadnić proponowany przez wnioskodawcę wariant, że wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na : ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i
siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem
ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz
kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją
zabytków, wzajemne oddziaływanie między ww. elementami,

8). Oddziaływania skumulowanego z innymi obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie
planowanej inwestycji.
4 . Mając powyższe na uwadze stosownie do treści art. 36 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Urzędu Gminy Rogów.

UZASADNIENIE
W dniu 13 października 2011r. Tadeusz Gendek i Dariusz Gendek zam. 95-063
Rogów, ul. Leśna 4a m. 2 , złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża
naturalnego /piasku/ „Stefanów” zlokalizowanego na działkach nr 138/1 i 138/2 w
miejscowości Stefanów gmina Rogów.
Przeprowadzona została przez organ wydający przedmiotową decyzję analiza złożonych z
wnioskiem dokumentów:
- Karty informacyjnej przedsięwzięcia
- kopii mapy ewidencyjnej gruntów potwierdzonej przez właściwy organ
- mapy topograficznej
- wypisu z rejestru gruntów
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
inwestycji

Zgodnie z art. 64 ust. 1 organ prowadzący postępowanie przedłożył wniosek wraz z
załącznikami, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wraz z obowiązującymi załącznikami:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
(pismo z dnia 27 października 2011 r. znak: IRG.6220.1.11 ),
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzezinach
(pismo z dnia 27 października 2011 r. znak: IRG.6220.1.11),
Celem wydania stosownej opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz w przypadku stwierdzenia
konieczności zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Rogów z dnia 27 października 2011 r.
IRG.6220.1.11, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem Nr
WOOŚ.4240.897.2011.MM.1 z dnia 14 listopada 2011 r. wezwał Wnioskodawcę Tadeusza
Gendka do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W uzupełnieniu ww. karty,
która wpłynęła do RDOŚ w Łodzi dnia 1 grudnia 2011r. , Wnioskodawca nie wyjaśnił w pełni
aspektów ujętych w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w
postanowieniu Nr WOOŚ.4240.897.2011.MM.3 z dnia 13 grudnia 2011 r. wyraził
opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia polegające na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego /piasku/
„Stefanów” zlokalizowanego na działkach nr 138/1 i 138/2 w miejscowości Stefanów
gmina Rogów, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto ustalił pełen zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym
z art. 66 ustawy ooś i określił elementy wymagające szczególnej analizy, które zawarte
zostały ww. postanowieniu.
W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Rogów z dnia 27 października 2011 r. znak:
IRG.6220.1.11, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w piśmie z dnia
8 listopada 2011r. Nr PPIS-ZNS-440-9/77/11 ) napisał, że Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach nie posiada kompetencji w przypadku gdy planowane
przedsięwzięcie przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga
uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie
kopalin że złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w
górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych - na podstawie ustawy z dnia 4
lutego 1994r.-Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)
Cechy przedsięwzięcia wskazują na możliwe zagrożenie dla środowiska, dlatego też w celu
dokonania prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na jego realizację konieczne jest przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu wnioskowanego
przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.
POUCZENIE

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Łodzi za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie administracyjne, w terminie 7
dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.
Otrzymują:
1. Pan Tadeusz Gendek zam. 95-063 Rogów, ul. Leśna 4a m. 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Dariusz Gendek zam. 95-063 Rogów, ul. Leśna 4a m. 2
Pani Teresa Klatka za. Stefanów 46, 95-063 Rogów
Pan Cezary Wolski zam. 95-040 Koluszki, ul. Odlewnicza 60
Mieszkańcy m. Stefanów
Gmina Rogów
a/a
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź

