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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24 listopada 2016 r. informuję, że 
postępowanie administracyjne prowadzone na złożony przez pełnomocnika wniosek PKiT 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi obejmował wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu 
zbierania i przetwarzania odpadów, planowanego do realizacji w Zgierzu, na działkach 
o nr ew. 79/8, 79/10, 79/12 obręb 128, położonych przy ul. 1 Maja 14 A. 

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji. Natomiast 
art. 72 ww. ustawy określa przypadki, w których wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest obowiązkowe i poprzedza decyzję urbanistyczną oraz decyzję 
0 zezwoleniu na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawaną przez starostę na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach. W tej sytuacji organ jest związany wnioskiem 
1 prowadzenie postępowania jest obligatoryjne. O procedurze decyduje kwalifikacja 
przedsięwzięcia, gdzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. 
poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 tj. 
„instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5MW lub wytwarzających ekwiwalentną 
ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii 
elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk 
odpadów" oraz w § 3 ust. 1 pkt 81 tj. punkty do zbierania lub przeładunku złomu". 
Kluczowym elementem dla ww. postępowań jest obowiązek uzyskania opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zgierzu. Wskazane organy przed wydaniem opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
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środowisko, prowadzą wg swoich kompetencji postępowanie wyjaśniające. W przypadku 
przedmiotowego postępowania RDOŚ w Łodzi wezwał pełnomocnika do uzupełnienia 
informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji. Po dokonanych wyjaśnieniach 
i uzupełnieniach, ww. organ wydał opinię, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wobec 
takiego samego stanowiska PPIS w Zgierzu określonego wcześniej w opinii z dnia 
18.07.2016 r. dokumenty złożone w trakcie postępowania prowadzonego przesz RDOS 
w Łodzi przesłano PPIS w Zgierzu celem ponownego zajęcia stanowiska. W odpowiedzi 
niniejszy organ podtrzymał wcześniej wydaną opinię. Przy uwzględnieniu ww. opinii 
organów współdziałających i przy braku miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego 
ustalającego przeznaczenie terenu, na podstawie upoważnienia, wydane zostało, jako kolejny 
element postępowania, postanowienie znak: OR:6220.48.6.2016 z dnia 14.10.2016r. 
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie skierowane zostało do stron postępowania 
obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz możliwości zgłaszania żądań w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. 

W związku z zaistniałą sytuacją oraz złożonymi po wydaniu ww. postanowienia 
i obwieszczenia wnioskami, uwagi i żądaniami stron postępowania, na skutek mojej 
bezpośredniej weryfikacji całej dokumentacji sprawy, postanowieniem znak 
OR:6220.48.8.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. uchyliłem wydane z upoważnienia przez 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
postanowienie znak: OR:6220.48.6.2016 z dnia 14.10.2016r. wyciągając jednocześnie 
konsekwencje służbowe, celem dalszego prowadzenia postępowania, z uwzględnieniem 
nałożenia na wnioskodawcę wykonania raportu oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko. Na tym etapie postępowania, pełnomocnik wnioskodawcy 
pismem z dnia 2 listopada 2016 r. wystąpił o umorzenie postępowania. Z uwagi na żądanie 
wnioskodawcy i złożone uwagi stron postępowania, w dniu 3 listopada 2016 r. wydana 
została decyzja znak OR:6220.48.9.2016 o umorzeniu ww. postępowania w całości. 

Wobec powyższego niniejsze postępowanie prowadzone zgodnie z ww. ustawą oraz 
ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, do etapu, na jakim doszło do uchylenia 
postanowienia z dnia 14.10.2016 r., a następnie zgodnie z wystąpieniem wnioskodawcy 
do jego zakończona decyzją umarzającą, nie obejmowało udziału społeczeństwa, co tym 
samym oznacza brak udziału Rady Osiedla. Niemniej jednak chcę wyjaśnić, iż (przyjętym 
zwyczajem dla postępowań prowadzonych wg ww. klasyfikacji) na stronie podmiotowej BIP 
w dniu 24.06.2014 r. zamieszczone zostało obwieszczenie znak OR.6220.48.2.2016 z dnia 
23 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 
Obwieszczenie to było zamieszczone niezależnie od zawiadomienia stron postępowania 
i publikacji wymaganych ww. przepisami prawa. —\ 
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