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Szanowny Panie 

W związku ze złożoną przez Pana interpelacją z dnia 18.10.2017r. informuję, iż na 

wniosek firmy DETRAX Sp. z o. o. toczy się postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 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 przy ul. Boruty 21 na działkach 

o nr ewid. 374/4, 374/5, 374/6 obręb 121. Niniejsze przedsięwzięcie na obecnym etapie 

postępowania należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 201 Or. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2016r. poz. 71), dla którego nie jest wymagane przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko. Mimo, iż organ opiniujący - Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi nie stwierdził konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko ww. przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Zgierza ze względu na charakter 

przedsięwzięcia oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu 

wydał postanowienie znak: OR.6220.77.3.2016 z dnia 27.02.2017r. nakładające obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Wobec ww. postanowienia Wnioskodawca przedłożył stosowną dokumentację, która została 

przejcazanado Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego 



Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu celem uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia. 

W przedłożonym przez Wnioskodawcę Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko oraz uzupełnieniach tego Raportu znajduje się opis przebiegu procesu 

technologicznego oraz instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów. Wnioskodawca 

określił, iż „(...) Planowana do uruchomienia przez Inwestora analizowana instalacja, jest 

autorskim projektem technologicznym Wnioskodawcy. ( . . . )" oraz, że „(...) Wnioskodawca 

nie ma wiedzy na temat funkcjonowania analogicznych rozwiązań w Polsce oraz Europie. 

Natomiast założenie funkcjonowania procesów wskazanych w raporcie nie jest 

skomplikowane i wynika z podstawowych (powszechnie znanych) właściwości interakcji 

substancji poddawanych odzyskowi i wykorzystywanych w instalacji. (...)". W ramach 

prowadzonej obecnie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 62 

ust. 1 pkt 1) ppkt a) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) określa się, analizuje 

oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz 

ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi. Inwestor wskazał, iż „(...) z uwagi na 

charakter zastosowanych procesów jak: rozdrobnienie, rozpuszczanie, kompaktowanie 

(gotowego produktu), które są powszechnie stosowane w różnych gałęziach przemysłu, nie 

zakłada się występowania ponadnormatywnej awaryjności oraz występowania zagrożeń 

bezpieczeństwa ludzi (...)". 

Transport odpadów oraz produktu gotowego odbywać się będzie ogólnodostępnymi 

drogami publicznymi. 

Ponadto pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze 

zm.) autor raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi spełnić określone 

w ww. przepisie prawa wymagania. Przedłożony przez Inwestora Raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 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 przy ul. Boruty 21 na działkach o nr ewid. 374/4, 374/5, 

374/6 obręb 121, zawiera oświadczenie Pani Sylwii Kalista o spełnieniu wymagań, o których 



mowa w art. 74a ust. 2 ww. ustawy, złożone po rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. 

Należy wskazać, iż analiza przedłożonego przez Wnioskodawcę Raportu, 

obligatoryjnie wymagane uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz 

procedura związana z udziałem społeczeństwa, dadzą materiał dowodowy do oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i wydania stosownej decyzji 

w toczącym się postępowaniu. 
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