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ZOS.6220.6.14.2021.MJ                                                                      Wolbórz, dn. 11.01.2022 r. 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t . j .  Dz.U. z  2021 r.  poz.  735 ze zm.),  dalej  ustawa kpa ,                         

art .  71, art. 75 ust. l 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 2021 r. 

poz. 2373, ze zm.), dalej ustawa ooś, §3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

07.06.2021 r., uzupełnionego w dniu 30.07.2021r. złożonego przez Gminę Wolbórz,                        

Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, reprezentowaną przez pełnomocnika - Pana Grzegorza 

Rudzkiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w Janowie,  gm. Wolbórz, 

planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 103, 104, 106, obr. Janów, gm. Wolbórz  

oraz na działce  o nr ewid.: 278, obr. Młoszów, gm. Wolbórz, 

 

orzekam  

I. Dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Janowie,                           

gm. Wolbórz, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid.: 103, 104, 106,                      

obr. Janów, gm. Wolbórz  oraz na działce  o nr ewid.: 278, obr. Młoszów,                                     

gm. Wolbórz, brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

II. Wskazuję następujące istotne warunki  i  wymagania w zakresie 

korzystania ze środowiska  w fazie realizacji i  eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia:  

1. Przy   prowadzeniu   prac   budowlanych   dopuszcza   się   wykorzystanie  i przekształcenie 

elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne                            

w związku z realizacją przedsięwzięcia. 

2. Wycinkę   zadrzewień   ograniczyć   do   niezbędnego   minimum,   tj.   maksymalnie 12   m
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zadrzewienia, i wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od  l  marca do 

15 października włącznie. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w ww. terminie, 

jednakże planowaną wycinkę należy wtedy poprzedzić bezpośrednio ekspertyzą 

ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków w rejonie zadrzewienia. 

3. W celu ochrony istniejących zadrzewień prace w ich pobliżu należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością oraz należy je zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi 

uszkodzeniami   poprzez   np.   wygrodzenie   grup   drzew   lub   oszalowanie   pni   deskami 

zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata 

słomiana, juta itp.). Ponadto należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych 

wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu 

korzeniowego drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych 

dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp. 
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4. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne 

miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów, małych ssaków). 

W przypadku uwięzienia zwierząt, należy podejmować działania zmierzające do ich 

uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla 

poszczególnych gatunków. 

5. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy 

zlokalizować  na   terenie   przekształconym   antropogenicznie,   w   możliwie   największej 

odległości  od  zabudowy mieszkaniowej,  poza  obszarami  zadrzewionymi, z dala od 

zbiorników i cieków wodnych. Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować 

teren budowy. 

6. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych 

sanitariatów. 

7. Roboty budowlane  uciążliwe akustycznie prowadzić w porze  dziennej, tj.  w godzinach od 

6:00 do 22:00. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie                                    

i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00. 

8. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować 

sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji 

przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, 

wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, 

smary, paliwo). 

9. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy gromadzić 

selektywnie, w uporządkowany sposób i przechowywać w miejscach do tego specjalnie 

przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca), 

w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska 

substancji   szkodliwych  oraz  przed  dostępem  osób  postronnych  i  zwierząt,  a  następnie 

przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadów, odzysk czy 

unieszkodliwienie. 

10. Zabezpieczyć teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi 

wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdów, maszyn i urządzeń. Plac budowy należy 

wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym likwidacji niekontrolowanych wycieków                                           

i wylewów substancji ropopochodnych. 

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji                                   

o środowiskowych uwarunkowaniach i stanowi jej integralną część. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 07.06.2021 roku wpłynął wniosek złożony przez Gminę Wolbórz, Pl. Jagiełły 

28, 97-320 Wolbórz, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Rudzkiego,                   

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: przebudowie drogi gminnej w Janowie, gm. Wolborz, planowanej do 

realizacji na działkach o nr ewid.: 103, 104, 106 obr. Janów, gm. Wolborz oraz na działce                   

o nr ewid.: 278 obr. Młoszów, gm. Wolborz. W związku z tym, że wniosek był niekompletny, 

Burmistrz Wolborza wezwał pełnomocnika pismem znak: ZOS.6220.6.2021.MJ z dnia 

14.06.2021 r. do uzupełnienia w trybie art. 64 §2 ustawy kpa. 
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W dniu 05.07.2021 r. pełnomocnik inwestora złożył wniosek o przedłużenie terminu 

uzupełnienia braków formalnych w związku z czym organ powiadomił o przedłużeniu 

terminu do dnia 30.07.2021 r. 

W dniu 30.07.2021 r. pełnomocnik inwestora przedłożył wymagane uzupełnienie 

wniosku w związku z czym w tym samym dniu obwieszczeniem znak: 

ZOS.6220.6.2.2021.MJ, Burmistrz Wolborza na podstawie art. 49 i 61 §4  kpa, oraz art. 74                       

ust. 3 ustawy ooś, powiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego strony 

postępowania, poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego                                 

w Wolborzu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Wolborzu. 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. l pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikowano jako „drogi o nawierzchni twardej                

o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. l pkt 31                

i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy 

dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych                                     

i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa                       

w art. 6 ust. l pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, tj. do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

wykonanie raportu może być wymagane. 

Teren, na którym planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia nie jest objęty 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym, na podstawie  art. 106 ustawy kpa oraz art. 64 ustawy ooś  

w dniu 25.30.07.2021 r. Burmistrz Wolborza wystąpił o wydanie opinii, co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko                      

i ewentualnego zakresu raportu do następujących organów: Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: ZOS.6220.6.5.2021.MJ, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: ZOS.6220.6.4.2021.MJ 

oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni                   

w Piotrkowie Tryb., pismem znak: ZOS.6220.6.3.2021.MJ. 

 W dniu 12.08.2021 roku  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem 

znak: WOOŚ.4220.695.2021.ZŻr zwrócił się do Burmistrza Wolborza o uzupełnienie 

informacji zawartych w kip, w związku z czym pismem znak: ZOS.6220.6.7.2021.MJ  z dnia 

18.08.2021 r. Burmistrz Wolborza wezwał pełnomocnika do uzupełnienia informacji 

zawartych w kip.   

W dniu 19.08.2021r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, znak: PPIS-ON-ZNS-440/85/2021 z dnia 

16.08.2021r., w której po analizie pełnych informacji zawartych w kip, uwzględniając 

uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. l ustawy ooś, nie uznał za zasadne 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Następnie w dniu 15.09.2021 r. do tutejszego urzędu wpłynęło przedłożone przez 

pełnomocnika inwestora uzupełnienie kip, w związku z czym w dniu 16.09.2021 r. Burmistrz 

Wolborza przesłał uzupełnienie kip do organów opiniujących, tj. do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim przy piśmie znak: 

ZOS.6220.6.10.2021.MJ, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przy piśmie 
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znak: ZOS.6220.6.11.2021.MJ oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb., pismem znak: ZOS.6220.6.9.2021.MJ. 

W dniu 22.09.2021r. Burmistrz Wolborza przesłał za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi skorygowane 

oświadczenie znak: ZOS.6220.6.12.2021.MJ.  

W dniu 23.09.2021 roku  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

postanowieniem znak: WOOŚ.4220.695.2021.ZŻł.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji                          

i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. Informacje zawarte w kip pozwalają 

stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią 

oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oraz 

zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być 

zminimalizowane. Uwzględniając charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływań 

uznać należy, iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z znaczącym 

oddziaływaniem na środowisko. 

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań planowanego do realizacji  przedsięwzięcia 

z innymi przedsięwzięciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na 

analizowanym terenie jak również w zasięgu jego oddziaływania. 

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się także 

wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace 

związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak 

najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska 

naturalnego. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1098) oraz poza korytarzami ekologicznymi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. 

Najbliżej zlokalizowane obszarowe formy ochrony przyrody (w odległości do 5 km od 

przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody 

prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) to: rezerwat przyrody 

Czarny Ług w odległości ok. 0,97 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki                  

w odległości ok. 1,37 km, Sulejowski Park Krajobrazowy w odległości ok. 2,34 km. Najbliżej 

położonym obszarem należącym do sieci Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 w odległości ok. 5,22 km. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na niewielką skalę oraz 

krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz 

brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie 

miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność 

wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000. 

Teren objęty przedsięwzięciem (pas drogowy i jego bezpośrednie sąsiedztwo) nie 

wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, 

rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt                      

i grzybów. Zmiany w rzeźbie terenu i środowisku przyrodniczym wynikające z przebudowy 

drogi nie będą skutkowały obniżeniem wartości przyrodniczej przyległych do pasa 



5 

 

drogowego terenów. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku zasiedlenia terenu 

inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed 

rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich 

siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ 

na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Należy także zauważyć, że planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo 

przedsięwzięciem liniowym o stosunkowo małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu 

odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających, uciążliwości względem 

środowiska przyrodniczego nie będą znaczące. 

Biorąc pod uwagę, iż droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej 

przebudowa nie wpłynie również negatywnie na walory krajobrazowe. Można przypuszczać, 

że po zrealizowaniu przedsięwzięcia odbiór krajobrazu będzie pozytywny i będzie to 

związane z poprawą stanu technicznego i estetyki projektowanych elementów. 

Zgodnie z kip w obszarze realizacji i znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie 

znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary górskie, morza i 

obszary wybrzeży, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie 

stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia gminy 

Wolborz -obszar wiejski na rok 2020 wynosi 41 os/km
2
. 

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania 

przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, na którym będzie ono realizowane oraz do terenu                 

z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe RDOŚ w Łodzi stwierdził, że 

przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w kip, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie 

oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności. 

Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim 

pismem znak: PPIS-ON-ZNS-440/85/2021 z dnia 04.10.2021 r. (data wpływu 06.10.2021 r.), 

poinformował, że przedłożone uzupełnienie kip, nie stanowi podstawy do zmiany opinii 

wydanej w dniu 16.08.2021 r. znak: PPIS-ON-ZNS-440/85/2021. 

Następnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. pismem z dnia 30.11.2021 r., 

znak: WA.ZZŚ.3.435.1.278.2021.MP/BS również wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. uznał, iż przedstawione w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko 

wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji 

przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych                                   

o europejskim kodzie PLGW200084, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy 

określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.                       

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że 

planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów 
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środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający 

nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych                                   

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

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r.). 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 401 Niecka Łódzka. 

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza 

obszarami górskimi i leśnymi. 

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami 

ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 t. j.). Zgodnie z art. 549 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., póz. 624 t. j.) studia ochrony 

przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania 

organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb uznał, że 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 środków i technik, 

nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z powyższym w dniu 13.12.2021 roku obwieszczeniem znak: 

ZOS.6220.6.13.2021.MJ organ powiadomił strony postępowania poprzez jego wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń, Urzędu Miejskiego w Wolborzu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu 

Miejskiego o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją zawierającą: kip 

wraz z uzupełnieniem, opinie: RDOŚ w Łodzi, PPIS w Piotrkowie Tryb. oraz Dyrektora 

Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. We wskazanym terminie, tj. do dnia 

05.01.2022 r. nie wpłynęły żadne uwagi, czy wnioski. 

Burmistrz Wolborza przeanalizował zebrany w toku postępowania materiał 

dowodowy, w szczególności kip wraz z uzupełnieniem oraz wymagania określone przez 

organy opiniujące, na podstawie których odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jak wskazano w kip, z uwagi na rodzaj, 

charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia 

oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Ponadto zrealizowanie 

przedmiotowej inwestycji przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków przejazdu, 

zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz obniżenia uciążliwości 

dla okolicznych mieszkańców związanych z hałasem, drganiami i zanieczyszczeniami. 

Projektowana przebudowa drogi ułatwi także transport płodów rolnych, przez co wpłynie 

korzystnie na sytuację gospodarczą okolicznych mieszkańców, obniżając koszty wywozu 

związanych z gospodarką rolną. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie. 
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Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                  

w Piotrkowie Tryb, za pośrednictwem Burmistrza Wolborza, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania.  

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

 

Otrzymują:  

1. Pełnomocnik inwestora. 

2. Strony postępowania – powiadomienie zgodnie z art. 49 kpa. 

3. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Łodzi. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. 

 

 


