Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
t e l e f o n : 4 2 2 5 - 3 6 - 2 1 0 , f a x : 42 2 5 - 3 6 - 2 1 9

O^Na

podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, ostatnia zmiana Dz.
U. z 2013 r., poz. 2) oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania

na środowisko

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ostatnia zmiana D z . U . z 2013 r., poz.

1238) - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się z dokumentami
nadesłanymi przy piśmie Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła I I 16, 95-100 Zgierz
z dnia 20.03.2014 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi - 21.03.2014 r.), znak: OR.6620.PLAN2014
opiniuje
pozytywnie bez zastrzeżeń projekt „ Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto
Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą

na lata 2017-2020" wraz z „Prognozą oddziaływania na

środowisko do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z
perspektywa na lata 2017-2020" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywa na
lata 2017-2020" - pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła I I 16, 95-100 Zgierz wystąpił
z wnioskiem z dnia 20.03.2014 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi - 21.03.2014 r.), znak:
OR.6620.PLAN2014 o zaopiniowanie projektu „Gminnego
Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą

Programu Ochrony Środowiska

dla

na lata 2017-2020". Do powyższego projektu

załączono „Prognozę oddziaływania na środowisko... ".
W „Gminnym Programie

..." zostały przedstawione cele oraz związane z nimi niezbędne

działania służące poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Miasta Zgierz w zakresie m.in.:
ochrony powietrza atmosferycznego, realizowanej poprzez m.in.: montowanie reduktorów emisji
zanieczyszczeń, wprowadzanie technologii czystszego spalania, termomodernizacje budynków,
modernizację źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej, rozwój sieci gazowej i modernizację systemu
komunikacyjnego,
ochrony przed hałasem, która realizowana będzie m.in. poprzez poprawę stanu nawierzchni dróg,
tworzenie pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych, budowę według potrzeb

2

ekranów

dźwiękochłonnych,

egzekwowanie

montażu

urządzeń

wyciszających

oraz

uwzględnianie zagrożeń związanych z hałasem w planach miejscowego zagospodarowania
przestrzennego,
ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, realizowanej poprzez m.in.: rozbudowę lub
modernizację

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej

według potrzeb,

zakończenie wodociągowania terenu miasta, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
prowadzenie monitoringu stanu i poziomu rzek,
gospodarki odpadami, gdzie przewidziano m.in. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
poprzez

efektywne prowadzenie

powszechnego

systemu

selektywnej

zbiórki

odpadów,

zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów metalowych, szklanych, plastikowych oraz papieru,
zwiększenie docelowo do poziomu limitów odzysku i recyklingu ilości odzyskiwanych odpadów
wielkogabarytowych,

budowlanych,

niebezpiecznych,

opakowaniowych

oraz

biodegradowalnych, eliminację wyrobów zawierających azbest, a także rekultywację składowisk,
ochrony środowiska przyrodniczego realizowanej poprzez m.in.: rozbudowę infrastruktury
technicznej przyjaznej środowisku, zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego, oraz
utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej,
minimalizacji

zagrożeń dla środowiska, realizowanej poprzez m.in.: wyznaczanie miejsc

bezpiecznego parkowania samochodów przewożących materiały niebezpieczne oraz doposażenie
jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa techniczno - chemiczno - ekologicznego,
rozwoju

gospodarczego,

realizowanego

poprzez

m.in.:

określanie

lokalizacji

terenów

przemysłowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Przedłożona

„Prognoza

oddziaływania

na

środowisko..."

stanowiąca

integralną

część

opiniowanego „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013¬
2016 z perspektywą

na lata 2017-2020" wykazała, iż realizacja założonych działań wpłynie

pozytywnie na stan środowiska, a tym samym zdrowie ludzi.

'trzymuią:
\ Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
zwrot załączników - „ Gminny Program... "+ "Prognoza... " (wersjapapierowa + płyta CD)..
Do wiadomości:
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz,
3. a/a.

