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DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                    

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś,                   

§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839  

ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego 

przez Gminę Kodrąb z siedzibą przy ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w Zalesiu (odc. od drogi powiatowej  

w kierunku m. Kol. Krosno) obejmującego działkę ewidencyjną nr 53 (obręb  

Żęcin – Zalesie) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie 

Trybunalskim 

                                                   orzekam      

 

I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

II. Określam następujące warunki i wymagania: 

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy: 

1. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, ewentualnie naprawy sprzętu 

budowalnego przeprowadzać poza terenem inwestycji w specjalistycznych stacjach 

serwisowych. 

2. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe 

działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, 

zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu  

i rekultywacji lub unieszkodliwiania.  

3. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub 

doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód 

powierzchniowych i wód podziemnych. 

4. Do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które niw wchodzą w reakcję 

chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych  

i gruntowych. 

5. Wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia dostarczać beczkowozami.  

6. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace 

odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód 

gruntowych (np. przy zastosowaniu igłofiltrów), do minimum ograniczyć czas 

odwodnienia wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działek 



inwestycyjnych, wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

7. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. 

8. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których 

znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza 

obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych, 

odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego a jego nadmiar przekazać 

uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania. 

9. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe  

i roztopowe odprowadzać do gruntu, w sposób  niepowodujący zalewanie terenów 

sąsiednich oraz niezmieniający stan wody na gruncie, w szczególności kierunku  

i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiedzkich.  

10. Na etapie eksploatacji wody odpadowe i roztopowe odprowadzać na terenie chłonne  

w obrębie pasa drogowego. 

11. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet, ww. zbiorniki systematycznie 

opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia) a ich zawartość przekazywać do 

oczyszczalni ścieków. 

12. Przedsięwzięcie zaprojektować i zrealizować bez wycinki drzew i krzewów. 

13. W przypadku, gdyby prace prowadzono w pobliżu drzew należy je zabezpieczyć 

na etapie realizacji przedsięwzięcia przed urazami mechanicznymi i innymi 

uszkodzeniami poprzez oszalowanie deskami pni drzew i zabezpieczenie systemu 

korzeniowego. Ww. zabezpieczenie wokół pni powinno się zastosować do wysokości 

pierwszych gałęzi (lub do wysokości ok. 150 cm), dolna krawędź desek powinna 

opierać się o podłoże, a oszalowanie zaleca się przymocować drutem lub taśmą (bez 

użycia gwoździ lub innych materiałów uszkadzających drzewo).  

14. Prace w obrębie systemu korzeniowego, co najmniej w zasięgu korony drzew, należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, zaleca się prowadzić takie prace ręcznie 

(zastosowanie sprzętu mechanicznego możliwe w wyjątkowej sytuacji, gdy 

technologia prac wymaga użycia sprzętu), z zastosowaniem osłonięcia korzeni na czas 

prowadzenia robót. Dodatkowo co najmniej w zasięgu korony drzewa należy unikać: 

wykonania placów składowych i składowania materiałów budowlanych, wykonania 

dróg dojazdowych, poruszania się sprzętu mechanicznego, dużych zmian poziomu 

terenu. Prace budowlane prowadzić tak, aby unikać obsypywania drzew. 

15. W przypadku pojawienia się płazów lub innych drobnych zwierząt w wykopach lub 

innych miejscach na placu budowy, jeśli takie osobniki będą zagrożone w wyniku 

prowadzonych prac (np. nie będą mogły samodzielnie wydostać się lub będą 

zagrożone przez pracujące maszyny), należy je przenieść w bezpieczne miejsce poza 

terenem prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku.  

16. Bazy materiałowe i sprzętowe należy tak zorganizować, aby nie dopuścić 

do zanieczyszczenia gleby i wody, w związku z czym nie wolno ich lokalizować  

w pobliżu zbiorników wodnych, cieków lub rowów. Teren pod ewentualne bazy 

należy utwardzić, aby uniemożliwić zanieczyszczenie gruntu oraz wyposażyć  

w sorbent, który zostanie użyty w przypadku wycieków paliwa, oleju czy innych 

substancji. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy odtworzyć do stanu sprzed 

posadowienia bazy materiałowej i sprzętowej.  

17. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw należy wyposażyć 

w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, najlepiej w miejscu zadaszonym 

i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Substancje niebezpieczne należy 

przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.  



18. W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i tym samym 

wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzęt budowlany 

należy poddawać bieżącym przeglądom i konserwacjom.  

19. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzić 

selektywnie, w uporządkowany sposób, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych 

przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych. Odpady należy 

przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, 

odzysk czy ich unieszkodliwienie. 

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji                                        

o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

UZASADNIENIE 

W dniu 20.07.2022 r. do Urzędu Gminy Kodrąb wpłynął wniosek Gminy Kodrąb  

z siedzibą przy ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

Przebudowie drogi gminnej w Zalesiu (odc. od drogi powiatowej w kierunku m. Kol. Krosno)  

obejmującego działkę ewidencyjną nr 53 (obręb Żęcin – Zalesie). 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś skierowano pismo z dnia 21.07.2022 r. znak: 

GPI.6220.5.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, w celu zasięgnięcia 

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

na środowisko. 

Postanowieniem znak: WOOŚ.4220.588.2022.JSy z dnia 29.07.2022 r. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia 

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał 

warunki i wymagania, które zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji. 

Pismem znak: ZNS.90281.66.2022 z dnia 04.08.2022 r. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Radomsku zaopiniował brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Pismem znak: WA.ZZŚ.3.435.1.239.2022.MP/PG z dnia 12.08.2022 r. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wyraziło 

opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb zawiadomił 

strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgłoszonych żądań                      

i wniosków dot. zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed 

wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków. 

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w Zalesiu (odc. od 

drogi powiatowej w kierunku m. Kol. Krosno) obejmującego działkę ewidencyjną nr 53 

(obręb Żęcin – Zalesie) w gminie Kodrąb, powiat radomszczański, woj. łódzkie. 

Przedmiotowa droga o długości ok. 1 186mb (±1%) nie będzie przebiegać przez tereny 

zamknięte. Wykonane zostaną obustronne pobocza z kruszywa łamanego. 

Dla przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących elementów 

projektowanych docelowo: 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 

 przebudowa przepustów pod drogą, 



 budowa kanału technologicznego, 

 usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. 

Charakterystyczne wielkości inwestycji: 

 długość przebudowywanego odcinka drogi: 1 186mb (±1%), 

 kategoria techniczna: gminna, 

 klasa techniczna: drogi D, 

 kategoria obciążenia ruchem: KR1, 

 szerokość jezdni: 4,5 m, 

 szacunkowa powierzchnia poboczy: 1 780 m2. 

Materiały użyte do przebudowy: 

 jezdnia: nawierzchnia bitumiczna, 

 podbudowa: kruszywo łamane, 

 pobocza: kruszywo łamane. 

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie podobnie tak jak w stanie 

istniejącym tj. poprzez rozdeszczenie na przyległy teren zielony i infiltrację naturalną do 

gruntu w granicach istniejącego pasa drogowego. Projektowany sposób odwodnienia nie 

przyczyni się do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

Materiały budowlane dowożone będą na budowę i wbudowywane przy udziale sprzętu 

mechanicznego. Będą to częściowo półprodukty do wbudowania na miejscu budowy, 

np. kruszywo. 

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane bez wycinki drzew oraz krzewów. 

W celu ochrony drzew znajdujących w pobliżu przedsięwzięcia przewiduje się 

wykonanie zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace należy 

prowadzić tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy 

dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do magazynowania ziemi, gruzu czy innych 

materiałów, odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. Roboty ziemne nie będą 

naruszać i odkrywać systemów korzeniowych oraz wykonawca nie będzie składował sprzętu 

i materiałów budowlanych pod koronami drzew.  

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich 

materiałów jak: paliwa, surowce i materiały naturalne. W największym stopniu 

wykorzystywane będą materiały w postaci kruszyw, emulsji bitumicznej, betonu asfaltowego 

oraz pospółki. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny  

i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce 

wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe 

dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia. 

Przewiduje się, że realizacja planowanej przebudowy będzie wymagała wykorzystania 

20 000 l paliwa. Energia elektryczna, cieplna i gazowa nie będzie wykorzystywana. Projekt 

przewiduje wykorzystanie do budowy materiałów dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, posiadających atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Planuje się 

dowóz materiałów na plac budowy samochodami ciężarowymi. 

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwały ze względu na niewielką skalę 

przedsięwzięcia. Uciążliwości związane z okresem budowy będą odwracalne. Wynika to ze 

skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsięwzięcia. W kip zaproponowano 

rozwiązania chroniące środowisko. Jak oceniono w karcie informacyjnej, przebudowa drogi  

i późniejsza jej eksploatacja nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń 

substancji w powietrzu. Niskie natężenie ruchu na omawianej drodze powoduje, iż emisja 

tych substancji będzie znikoma, a ich stężenie nie będzie powodować przekroczeń wartości 

dopuszczalnych. Oddziaływanie akustyczne ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia 

również będzie znikome. Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków związanych 

z bytowaniem pracowników przeprowadzających przebudowę drogi. Ww. ścieki gromadzone 



będą w szczelnych i bezodpływowych zbiornikach, które odbierane będą przez uprawnione 

firmy.  

W karcie informacyjnej wymieniono rodzaje i ilości odpadów mogących powstać  

w związku z realizacją przedsięwzięcia. Powstające odpady (zgodnie z katalogiem odpadów) 

zaliczone będą do grupy 17 oraz 20. Odpady te wytwarzane będą w czasie budowy i będą 

własnością firm wykonujących roboty budowlane (jeżeli inwestor nie zdecyduje inaczej)  

i przez te firmy (wg umów o wykonanie prac budowlanych) zagospodarowywane zgodnie  

z Ustawą o odpadach. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w tej fazie obejmują 

ich segregację oraz składowanie w wyznaczonych i urządzonych miejscach. Zasady te 

obejmują opisane powyżej rozwiązania chroniące środowisko. Masa ziemna z wykopów 

będzie wykorzystana na terenie budowy (rozplantowanie). Odpady gromadzone będą  

w kontenerach nie powodując dodatkowego zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi. 

W przypadku pojawienia się płazów lub innych drobnych zwierząt w wykopach lub 

innych miejscach, jeśli takie osobniki będą zagrożone w wyniku prowadzonych prac (np. nie 

będą mogły samodzielnie wydostać się lub będą zagrożone przez pracujące maszyny), 

podejmowane będzie przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.  

Poprawa nawierzchni przyczyni się w dłuższym okresie do redukcji emisji spalin  

z uwagi na poprawienie przejezdności przebudowywanego odcinka drogi. Jednocześnie 

dzięki poprawie właściwości jezdnych, spadnie stopień zużycia pojazdów, a tym samym 

ulegnie obniżeniu poziom hałasu emitowanego do środowiska. Eksploatacja przedsięwzięcia 

wiążę się z emisją substancji szkodliwych ze źródeł komunikacyjnych, jednak po realizacji 

przedsięwzięcia, dzięki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni 

sprzyjającemu poruszaniu się pojazdów z jednakową prędkością optymalną, emisja ulegnie 

zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacją. 

Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą prace budowlane. Emisja 

hałasu będzie związana z przesuwającym się frontem robót. Emisja ta będzie miała charakter 

niezorganizowany, przejściowy. Wszelkie prace prowadzone z użyciem ciężkiego sprzętu 

budowlanego, mogące stanowić uciążliwość dla okolicznych mieszkańców będą prowadzone 

w godzinach dziennych, w sposób zorganizowany i ograniczający uciążliwości. W fazie 

eksploatacji nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania na klimat 

akustyczny w porównaniu ze stanem obecnym. 

W odniesieniu do etapu funkcjonowania drogi emisja hałasu powodowanego przez 

pojazdy poruszające się po przebudowywanej drodze zmniejszy się dzięki polepszeniu stanu 

technicznego nawierzchni.  

Wody opadowe i roztopowe spełniać będą wymagania przepisów dotyczących 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie 

odpadami jest wykonawca (wytwórca odpadów).  

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy 

naturalnej i budowlanej.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru jednolitej części wód 

powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o kodzie PLRW200062545229 i nawie ,,Prudka”,  

w regionie wodnym Środkowej Wisły. Jest to naturalna część wód, niemonitorowana, 

użytkowana w sposób rolniczy, dla której stan ogólny określono jako zły, wynikający ze stanu 

ekologicznego poniżej dobrego (wskaźnikami determinującymi ww. stan są: brak danych dla 

JCWP). Stan chemiczny uznano za dobry, jednakże osiągnięcie celów środowiskowych 

uznano za zagrożone. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części 

wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200084. Dla ww. 

obszaru JCWPd stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry, a osiągnięcie 



celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Ww. obszar JCWPd stanowi część wód 

wykorzystywaną do użytkowania rolniczego.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach nieudokumentowanego 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 408 Niecka Miechowska, poza granicami 

obszarów ochronnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała wpływu na 

skład ilościowy i jakościowy ww. zbiornika.  

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zarówno na etapie realizacji jak  

i eksploatacji przedsięwzięcia w sentencji niniejszej decyzji określono warunki dotyczące 

m.in. stosowania sprawnego  technicznie sprzętu i pojazdów, sposobu ich garażowania,  

a także miejsca tankowania i ewentualnych napraw poza terenem przedsięwzięcia, na terenie 

uszczelnionych i zabezpieczonych przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska 

gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.  

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy, ani 

ilościowy wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. 

Realizacji inwestycji na warunkach przedstawionych powyżej nie wpłynie negatywnie 

na osiągniecie celów środowiskowych dla wymienionych  części wód, w tym będzie obywała 

się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, 

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

Panu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 r., poz. 1911  

ze. zm.). Ponadto nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan 

jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.  

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie 

realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, poza terenami  

o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, górskimi oraz leśnymi.  

Z informacji zamieszczonych w kip wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane 

jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami 

ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. 

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji 

inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowe. Planowane przedsięwzięcie 

leży poza granicami korytarzy ekologicznych. Na analizowanym obszarze nie znajdują się 

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.  

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, 

o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 916). Najbliżej położoną względem inwestycji obszarową formą ochrony przyrody jest 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (ok. 1,7 km od przedsięwzięcia).  

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej,  

w promieniu 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia, znajdują się następujące obszary 

Natura 2000: 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąka w Bęczkowicach (w odległości 4 km  

od granic działki inwestycyjnej), 

 specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie PLH100020 (w odległości  

ok. 4,5 km od granic działki inwestycyjnej),  

 specjalny obszar ochrony siedlisk  Dąbrowy w Marianku PLH100027 (w odległości 

ok. 4,6 km od granic działki inwestycyjnej). 

Celem ochrony obszaru Łąka w Bęczkowicach PLH100004 jest ochrona, zachowanie lub 

odtworzenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony, 

cele te realizują się poprzez działania ochronne podejmowane w stosunku do każdego 

przedmiotu ochrony. 



Dla obszaru mającego znacznie dla Wspólnoty Łąka w Bęczkowicach PLH100004 

obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach PLH100004 (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2014 r. poz. 741), który szczegółowo określa m.in. cele działań ochronnych oraz 

istniejące i potencjalne zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony. Dla obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Łąka w Bęczkowicach PLH100004 przedmiotami 

ochrony są następujące typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin: 

1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami  

z Nympheion, Potamion   

2. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością  

z Scheuchzerio-Caricetea)  

3. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk  

i mechowisk  

4. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe  

5. 1903 lipiennik Loesela Liparis loeselii  

6. 6210 haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus 

Obszar Natura 2000 Lasy Gorzkowickie PLH100020 został wyznaczony 

rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie (PLH100020) (Dz. U. z 2022 r. poz. 

330). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych - w stosunku do przedmiotów 

ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie 

PLH100020, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych: 

1. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

2. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe.  

Obszar Natura 2000 Dąbrowy w Marianku PLH100027 został wyznaczony 

rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy w Marianku (PLH100027) (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 331). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych - w stosunku do przedmiotów 

ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dąbrowy  

w Marianku PLH100027, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk 

przyrodniczych: 

       1. 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 

       2. *91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae). 

Biorąc pod uwagę znaczną odległość terenu przedsięwzięcia do ww. obszarów Natura 

2000, uwzględniając ich cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące 

przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla 

poszczególnych przedmiotów ochrony (dla tych przedmiotów, dla których ustalono cele 

działań ochronnych), należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała i brak powiązania 

przedsięwzięcia z tymi obszarami, by stwierdzić jakiekolwiek znaczące negatywne 

oddziaływanie przedsięwzięcia na cele ochrony tych obszarów. Analizując zagrożenia 

określone w standardowych formularzach danych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia 

zidentyfikowane w planie zadań ochronnych dla ww. gatunków i siedlisk przyrodniczych, 

należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio ani pośrednio z tymi 

zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich zmian w środowisku, by stanowiło 



jakiekolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 

ww. obszarów Natura 2000.  

Karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwia analizę kryteriów określonych  

w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem 

obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszarów Natura 2000. Po przeanalizowaniu danych zawartych w karcie informacyjnej oraz 

celów ochrony najbliższych obszarów Natura 2000 (w promieniu 5 km od przedsięwzięcia) 

oraz szczegółowych celów działań ochronnych, istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla 

poszczególnych przedmiotów ochrony stwierdza się, że realizacja i późniejsze 

funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują negatywnego wpływu na przedmioty ochrony 

oraz cele najbliższych obszarów Natura 2000, nie utrudnią realizacji tych celów i nie mają 

bezpośredniego związku z zagrożeniami istniejącymi i potencjalnymi określonymi dla ich 

przedmiotów ochrony. Działania minimalizujące zaproponowane w karcie informacyjnej 

wydają się wystarczające do uniknięcia i ograniczenia potencjalnego oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych działań 

minimalizujących w stosunku do obszarów Natura 2000. Nie ma również potrzeby 

monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, które mogą 

wystąpić w związku z realizacją, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia.   

Podsumowując, przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę i położenie, nie 

powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000,  

w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub 

siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie 

wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony dany obszar oraz 

nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami. 

Przedsięwzięcie położone jest poza korytarzami ekologicznymi. 

Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych 

związanych z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów.  

W kip wskazano rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie 

zminimalizuje potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.  

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.  

W rejonie terenu przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w gminie Kodrąb, dla której gęstość 

zaludnienia wg. Banku Danych Lokalnych GUS wynosi 43 os./km2.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior,  

a także zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Na podstawie informacji zawartych w tekście kip należy stwierdzić, że na etapie 

realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjętych założeniach technicznych  

i technologicznych nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. 

Informacje przedstawione w treści tego dokumentu wskazują, że nie wystąpi 

prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska 

przyrodniczego.  

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak 

możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu 



odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie powinno znacząco oddziaływać 

na środowisko.  

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów, a także powyższych 

uwarunkowań oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie 

Trybunalskim, postanowiono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 

Od decyzji powyższej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 

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

do wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie 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 i prawomocna. 
 

 

                                                                                                              Z up. WÓJTA 

mgr Paweł Żuławiński 

Kierownik Referatu  

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Inwestycji 

 

 

 

Otrzymują: 

1.    Gmina Kodrąb 

       ul. Niepodległości 7 

       97-512 Kodrąb 

2.    Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa 

3.    a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim  

 

 

 


