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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu do 

tut. Urzędu 31.03.2017 r.) dot. szczegółowej informacji na temat wszczętego postępowania na 

wniosek D E T R A X Sp. z o. o. ul. Boruty 21, 95-100 Zgierz z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku i przetwarzania 

odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania 

odpadów innych niż niebezpieczne, planowanego do realizacji w Zgierzu, na działkach o nr 

ew. 374/4, 374/5, 374/6 obręb 121, położonych przy ul. Boruty 21, wyjaśniam, że zgodnie 

z procedurą określoną ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wniosek wraz 

z załącznikami przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu celem zaopiniowania pod 

względem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do inwestycji mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 tj.: instalacje do 

naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych 

kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem 

instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, 

zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej 

o łącpiej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do 
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magazynowania stałych surowców energetycznych" oraz 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 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego 

wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca 

retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów " rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydając opinię sanitarną znak 

PPIS-Zg-ZNS-440/62/384/2016 z dnia 27.12.2016 r., stwierdził potrzebę przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu od wnioskodawcy wyjaśnień 

do treści karty informacyjnej wydał opinię znak WOOŚ-I.4240.993.2016.KKu.2 z dnia 

19.01.2017 r., iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Biorąc pod uwagę otrzymane ww. opinie oraz uwzględniając kryteria przedstawione 

w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wydano postanowienie z dnia 27.02.2017 

r. znak OR.6220.77.3.2016 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko ze względu na rodzaj przedsięwzięcia, 

deklarowany sposób przetwarzania odpadów i ich ilości, stosowane technologie, używane 

komponenty i tym samym określony został zakres raportu o oddziaływaniu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko w zakresie jaki przewiduje art. 66 ww. ustawy. W tym trybie, 

postępowanie będzie uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, którego treść będzie analizowana w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy dokonaniu uzgodnień i zasięgnięciu opinii 

ustawowo wskazanych organów. 


