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Pabianice, dnia 07.06.2021 r.  

OŚN.6220.02.06.2021 

Decyzja nr 2/2021 r. 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

bez oceny oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust.1, art. 

85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784), zwaną dalej ooś, art. 104 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwaną dalej kpa, oraz § 

3 ust 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

„Przebudowie drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin” mieszczącego 

się na działkach nr ewid. obręb 0016 Pawlikowice: 59, 58/31, 125/1; obręb 0004 Hermanów: 

204/2, 320, 318/2; obręb 0005 Jadwinin: 2, 95, gmina Pabianice, powiat Pabianicki: 

orzekam 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

określam dodatkowe warunki i wymagania  

1. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum (maksymalnie 81 sztuk 

drzew) i przeprowadzić poza sezonem lęgowym i rozrodczym ptaków, tj. poza okresem od 1 

marca do 15 października włącznie. Dopuszcza się wycinkę drzew w terminie od 1 sierpnia do 

15 października, jednakże planowaną wycinkę należy poprzedzić bezpośrednio ekspertyzą 

ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków w rejonie drzewa w przestrzeni o 

promieniu równym wysokości drzewa planowanego do usunięcia. Nadzór ornitologiczny 

obecny przy procesie wycinkowym winien zbadać każde drzewo pod kątem obecności 

czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazda lub wystąpić o 

stosowną derogację do organu ochrony przyrody. 

2. Dokonać nasadzeń zastępczych w liczbie 268 sztuk drzew. Zaleca się zastosowanie gatunków 
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rodzimych w odmianach wysokopiennych, z pośród następujących: olsza czarna. 

3. Nasadzenie przeprowadzić na terenie należącym do Gminy Pabianice, znajdującym się w 

dolinie Dobrzynki. 

4. W ramach kompensacji zaplanować powieszenie budki lęgowej, w tym Al dla modraszki; 

Budkę należy powiesić na drzewach w pobliżu wycinki. Budkę można powiesić na innych 

drzewach znajdujących się na gruntach inwestora lub na działkach prywatnych w pobliżu 

remontowanej drogi, na których znajdują się drzewa. Sposób powieszenia budek należy 

skonsultować z ornitologiem. 

5. Nasadzenia przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień. Zaleca się 

prowadzenie nasadzeń w dni wilgotne, pochmurne i chłodne, rośliny nie powinny być sadzone 

w warunkach utrudniających przyjęcie się roślin, np. w upalne dni. Posadzone drzewa 

opalikować lub zakotwić, a przyziemną część pnia zabezpieczyć tubą lub siatką przed 

uszkodzeniami wynikającymi z wykaszania terenu. Jako miejsce nasadzeń w pierwszej 

kolejności należy wyznaczyć pas drogowy przedmiotowej drogi oraz jego bezpośrednie 

sąsiedztwo. 

6. Sadzone drzewa i krzewy muszą być żywotne, dobrze ukorzenione, mające formę 

charakterystyczną dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane sadzonki drzew i 

krzewów muszą być wolne od szkodników i chorób oraz posiadać zdrowy, dobrze rozwinięty 

system korzeniowy nie noszący śladów uszkodzeń. Korzenie zarówno drzew jak i krzewów nie 

powinny być pozwijane. Materiał z danego gatunku powinien być wyrównany pod względem 

wysokości, kształtów korony i obwodów pni. Nie dopuszczać do użycia sadzonek drzew i 

krzewów, które są silnie uszkodzone, noszą ślady żerowania szkodników, mają oznaki 

chorobowe, cechują się więdnięciem i pomarszczeniem kory na pędach lub/i martwicą kory na 

przewodniku i szkieletowych pędach korony. 

7. Wybrany materiał szkółkarski drzew i krzewów powinien się charakteryzować następującymi 

parametrami jakościowymi: 

a) sadzonki drzew i krzewów muszą być prawidłowo uformowane z zachowaniem typowego dla 

danego gatunku i odmiany pokroju i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki 

szkółkarskiej, 

b) pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształcony, a przyrost ostatniego 

roku powinien prosto przedłużać przewodnik, 
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c) bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, a na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 

d) użyte sadzonki drzew powinny być w formie naturalnej, wysokopiennej. 

8. W trakcie eksploatacji drogi zapewnić stosowną opiekę i pielęgnację drzew i krzewów 

znajdujących się w pasie drogowym, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych 

podlewać, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i częstotliwość 

podlewania dostosować do aktualnych warunków hydrologicznych, pogodowych i 

siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzić tak, by dostarczać drzewom tygodniową 

minimalną dawkę wody wg wzoru: 20 litrów na osobnik + 20 litrów na każde 2,5 cm pierśnicy 

drzewa. Dopuszcza się także stosowanie podziemnych i naziemnych systemów nawadniania 

zapewniających ww. skutek. 

9. Drzewa znajdujące się w pasie drogi, a nieprzeznaczone do wycinki, należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez ich odeskowanie lub owinięcie 

matami słomianymi. Wykopy w pobliżu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia 

systemu korzeniowego, należy zasypać w jak najszybszym czasie lub przykryć matami 

jutowymi. 

10. Zapewnić sprawną organizację i optymalne harmonogramy robót w celu szybkiego 

zakończenia przedsięwzięcia i ograniczenia czasu trwania uciążliwości spowodowanych 

robotami budowlanymi. 

11. Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. 

w godzinach od 600 do 2200. 

12. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsca do parkowania maszyn 

budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed 

ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne przez 

wyposażenie w odpowiednie sorbenty. 

13. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować 

sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji 

przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające 

emisje do wód i do ziemni zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo). 

14. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów 
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przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją 

przedsięwzięcia. 

15. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów. 

16. Gospodarkę odpadami prowadzić w sposób wykluczający możliwość negatywnego 

oddziaływania odpadów na środowisko, m.in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz 

przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku. 

17. W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsięwzięcia, należy 

wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących 

standardów, jakości gleby lub ziemi. 

18. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz 

miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie 

utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do 

gruntu;  

19. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać 

odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi 

zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);  

20. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu 

technicznego sprzętu budowlanego i transportowego;  

21. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć 

działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii; wycieki niekontrolowane 

powstające na terenie zaplecza budowy neutralizować sorbentami i usuwać z terenu placu, aby 

nie dopuścić do zanieczyszczenia środowisko gruntowo—wodnego;  

22. Odpady niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych 

pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych 

odpadów niebezpiecznych, na szczelnym podłożu oraz systematycznie wywozić;  

23. Odpady inne niż niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynować np. w magazynie 

odpadów innych niż niebezpieczne, na utwardzonym podłożu, w zamykanych pojemnikach I 

kontenerach lub selektywnie na wydzielonym oznakowanym stanowisku i zagospodarowywać 

lub sukcesywnie usuwać z terenu inwestycji. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 powołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, zwanej dalej Ustawą, postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie 

realizacji przedsięwzięcia. 

Wójt Gminy Pabianice zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 

pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dnia 18.02.2021 r. do Wójta Gminy Pabianice zwróciła się Gmina Pabianice 

reprezentowana przez Pana Mariusza Mroza – Firma Handlowo-Usługowa PROMARK, 

Kwiatkowice ul. Łódzka 20, 98-105 Wodzierady o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej 

nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin” mieszczącego się na działkach nr ewid. obręb 

0016 Pawlikowice: 59, 58/31, 125/1; obręb 0004 Hermanów: 204/2, 320, 318/2; obręb 0005 

Jadwinin: 2, 95, gmina Pabianice, powiat Pabianicki. Zgodnie z art. 71 ust. 2 powołanej 

powyżej ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

Dnia 18.02.2021 r. wszczęto postepowanie oraz w dniu 22.02.2021 r. wystąpiono do 

organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzania 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 26.02.2021 r. Wójt Gminy 

sprostował błąd zawarty w piśmie „zawiadomienie o wszczęciu postępowania” z dnia 

22.02.2021 r. znak: OŚN.6220.02.02.2021 oraz błąd zawarty w oświadczeniu przedłożonym na 

potrzeby wydania opinii. Dnia 12.03.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Łodzi wezwał Wójta Gminy do uzupełnienia KIP. Dnia 15.03.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni 

Wód Polskich w Sieradzu wyraził swoja opinię i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia szczególnych 
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warunków i wymagań. Dnia 17.03.2021 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach 

wyraził opinię, w której proponuje odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia uzasadniając swoją opinie tym, że jest 

to tylko i wyłącznie przebudowa już istniejącej drogi i przy zachowaniu wszystkich rozwiązań 

zawartych w KIP nie powinna wywierać negatywnego wpływu na środowisko. Dnia 

06.04.2021 r. wysłano do organów opiniujących Aneks do KIP wraz z projektem nasadzeń 

kompensacyjnych. Dnia 16.04.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 

podtrzymał swoje stanowisko w sprawie. Dnia 21.04.2021 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Pabianicach podtrzymał swoje stanowisko w sprawie. Dnia 20.05.2021 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowisko w Łodzi wyraził swoja opinię i stwierdził że nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia 

szczególnych warunków i wymagań. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice, 

zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 193 z dnia 9 lipca 2004 

r. poz. 1734) poniżej wymienione działki posiadają następujące przeznaczenie: 

Obręb Pawlikowice  

■ działka 59 przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 37KL.  

■ działka 58/31 przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 37KL.  

■ działka 125/1 przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 40KL.  

Obręb Hermanów  

■ działka 204/2 przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 37KL.  

■ działka 320 przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 39KL.  

■ działka 318/2 przeznaczona jest częściowo pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP oraz częściowo pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, usługi oznaczone na rysunku planu symbolem 11MR, MN, U, wraz z rezerwą 

terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 37KL.  

Obręb Jadwinin  

■ działka 2 przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 39KL.  



Strona 7 z 8 
 

■ działka 95 przeznaczona jest częściowo pod użytki zielone i obniżenia terenowe oznaczone 

na rysunku planu symbolem RZ oraz częściowo pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP, wraz z rezerwą terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 37KL. 

Dnia 20.05.2021 r. zawiadomiono strony o zebraniu materiału dowodowego. 

Mając powyższe na uwadze Organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia, ze względu na jego 

skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie 

odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska. 

W trakcie prowadzonego postępowania do Wójta Gminy Pabianice nie wpłynęły żadne wnioski 

czy uwagi dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa. 

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym 

przez Wójta Gminy Pabianice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice. 

Charakterystyka przedsięwzięcia jest obligatoryjnym złącznikiem Decyzji.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji. 
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Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 

dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega 

wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna. 

3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez 

zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność. 

 

 

Wójt Gminy Pabianice  

Marcin Wieczorek 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. (Odrębny załącznik) 

2. Inwestor poprzez pełnomocnika 

3. Organy opiniujące (3) 

4. a/a 

Do wiadomości: 

1. Tablica ogłoszeń Sołectwa Terenin i Pawlikowice 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pabianice 

3. Starostwo Powiatowe w Pabianicach 

 

 


