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W związku z interpelacją z dnia 22.06.2018 r. (data wpływu do tut. organu 
27.06.2018r.) informuję, iż Prezydent Miasta Zgierza nie jest stroną we wskazanym przez 
Państwa postępowaniu polegającym na utworzeniu punktu zbierania i magazynowania 
odpadów w Zgierzu przy ul. Kolejowej (dz. ew. 236/64). prowadzonym przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi, i tym samym nie ma formalnego wpływu na jego 
przebieg i rozstrzygnięcie. 

Kompetencje w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji 
0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć dotyczących odpadów przepisy 
prawa rozdysponowały m.in. pomiędzy regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Należy tu też wskazać, że zgodnie z aktualnym 
brzmieniem ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. organem 
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określającej 
środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięć, dla których wnioskodawcą jest 
jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy 
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny 
w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) jest regionalny dyrektor 
ochrony środowiska. 

Ponadto należy wskazać, że wójt. burmistrz, prezydent miasta nie jest zobowiązany do 
prowadzenia ewidencji funkcjonujących na terenie gminy przedsięwzięć obejmujących, jak 
Państwo określili „punkty zbierania odpadów". To też nie jest możliwe podanie liczby 
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Zgierz punktów zbierania odpadów w latach 2014¬
2018. Należy też zauważyć, że nie każda decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydawana przez tut. organ ma swój rezultat w postaci zrealizowanego przedsięwzięcia. Nie 
każda też decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów wymaga uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, tak jak miało to miejsce w przypadku zbierania 
odpadów na terenie Parku Przemysłowego Boruta, gdzie doszło do pożaru. 

Istotnym jest też, że przepisy ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. przewidują 
obligatoryjny udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wyspecjalizowanych organów środowiskowych, sanitarnych i wodnych, które (w zależności 
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od rodzaju przedsięwzięcia) opiniują bądź uzgadniają warunki realizacji planowanego 
przedsięwzięcia. Wyjaśniam, iż dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
2016 r. poz. 71). przy rozstrzygnięciu, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, bądź braku takiej potrzeby, istotne znaczenie przypisywane jest uzyskanym od 
ww. organów opiniom. Dlatego też postanowienie tut. organu, co do potrzeby 
przeprowadzenia w ramach ww. postępowań oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko lub odstąpienia od przeprowadzenia takiej oceny oparte jest w znaczącym stopniu 
na uzyskanych opiniach, co jednak nie wyklucza możliwości nałożenia obowiązku 
przeprowadzenia takiej oceny w zależności np. od istoty i zakresu przedsięwzięcia. Należy 
podkreślić, że chociażby w roku ubiegłym tut. organ w dwóch postępowaniach dotyczących 
zbierania i przetwarzania odpadów nałożył w drodze postępowania obowiązek wykonania 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, chociaż organy współdziałające takiej potrzeby nie wskazały. 
Każdy z wnioskodawców złożył zażalenie na takie postanowienie prezydenta. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze uchylając postanowienie prezydenta w obu przypadkach wskazało na 
opinie organów, uznając też brak wystarczających podstaw do nałożenia przez tut. organ na 
wnioskodawców obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko i tym samym przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć 
na środowisko. 

W związku z powyższym informuję, że w zakresie otrzymanych przez tut. organ 
wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć 
planowanych na terenie miasta Zgierza, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy 
z dnia 3 października 2008r. w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wy dawanych na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wymienionych w § 3 ww. 
rozporządzenia, w latach 2014-2018 wydano sześć decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, z czego w trzech przypadkach nałożony został na wnioskodawców 
obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przy czym 
w dwóch przypadkach po rozpatrzeniu przez SKO złożonego przez wnioskodawców 
zażalenia wydane zostało ponowne postanowienie, tym razem o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast w trzech 
przypadkach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane zostało 
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. Zaś w toku pozostają dwa postępowania, w których jest już wydane 
postanowienie o nałożeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko i raporty zostały wykonane. 


