
REGIONALNY DYREKTOR , 
OCHRONY SRODOWISKA 

W ŁODZI 

i 

' 

Łódź, dnia 12 września 2014 r. 
WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2 

WEZWANIE 

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zwanej dalej w skrócie kp.a., w związku 
z art. 77 ust. 1 pkt. 1 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 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, 

wzywam 

Pana Sebastiana Ślusarczyka - pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia informacji 
zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w rozumieniu art. 66 ust. 1 
ustawy ooś) załączonego do wystąpienia Wójta Gminy Kowiesy z dnia 12 sierpnia 2014 r., znale 
OŚ.6220.7.2014 (data wpływu do tut. Urzędu: 14 sierpnia 2014 r.), w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu bioremediacji i produkcji 
pelletu na terenie działek o nr ewid. 88 i 86/3 w obrębie Chrzczonowice, w gm. Kowiesy. 

W raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 

nie przedstawiono wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do wydania 
postanowienia uzgadniającego warunki środowiskowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym wzywam do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie 
o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko o następujące kwestie: 

1. Należy załączyć do raportu brakujące strony (str. 43 i 44); 
2. Należy przedstawić racjonalny wariant alternatywny planowanego przedsięwzięcia; 
3. Należy podać aktualny bilans terenu (łączną powierzchnię działek, powierzchnię terenów 

utwardzonych, powierzchnię zajmowaną przez istmeJące budynki, powierzchnię 

biologicznie czynną) oraz przedstawić, jak będzie kształtował się bilans terenu po realizacji 
planowanego przedsięwzięcia; 

4. Należy przedstawić przewidywane ilości wykorzystywanej na etapie realizacji 
planowanego przedsięwzięcia wody, surowców, paliw oraz energii; 

5. Należy przedstawić przewidywane maksymalne parametry urządzeń zraszających, o których 
mowa na str. 20 raportu; 

6. Należy jednoznacznie podać, które powierzchnie w ramach inwestycji zostaną uszczelnione 
i przedstawić w jaki sposób; 

7. W oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) należy przedstawić wszystkie 
rodzaje odpadów oraz ich szacowane ilości, powstające na etapie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia, w tym także pochodzące z rozbiórki istniejących budynków, budowy, 
remontu i adaptacji oraz oczyszczania terenu, według poniższego wzoru: 
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Ponadto należy przedstawić sposób i miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów 
odpadów oraz dalsze postępowanie z wytworzonymi odpadami; 

8. Należy szczegółowo opisać sposób prowadzenia procesu remediacji z uwzględnieniem: 
a) sposobu i warunków magazynowania odpadów przed poddaniem procesom remediacji; 
b) zapewnienia i dotrzymania optymalnych warunków procesu remediacji; 
c) sposobu i warunków magazynowania oczyszczonej ziemi po procesie remediacji; 

9. Należy wskazać optymalne warunki prowadzenia procesu remediacji (np. temperatura, 
wilgotność, zawaiiość określonych zanieczyszczef1 poziom napowietrzenia); 

1 O. Należy wskazać metodykę doboru ilości stosowanych bioaktywnych preparatów w stosunku 
do stopnia zanieczyszczenia gleby; 

11. Należy wskazać do jakich wartości parametrów oczyszczonej ziemi będzie prowadzony 
proces remediacji (wskazać normę lub rozporządzenie) oraz wyjaśnić postępowanie, r ~ 
w przypadku, gdy oczyszczona ziemia nie będzie spełniała tych wymogów; 

12. Należy szczegółowo przedstawić możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające 
należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem liczby i jakości posiadanych instalacji i urządze{1 odpowiadających 
wymaganiom ochrony środowiska (wykorzystywanych do poszczególnych procesów 
odzysku) oraz kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników; 

13. Należy przedstawić ilości poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi 
w instalacji do produkcji polepszacza glebowego (zweryfikować tabelę przedstawioną 
na str. 73 rap01iu); 

14. W oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) należy przedstawić rodzaje 
odpadów oraz ich szacowane ilości, powstające w wyniku procesu odzysku 
z wykorzystaniem instalacji do produkcji polepszacza glebowego, ponadto sposób i miejsce 
magazynowama poszczególnych rodzajów odpadów oraz dalsze postępowanie 
z wytworzonymi odpadami; 

15. Należy przedstawić racjonalne ilości poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych 
odzyskowi w instalacji do produkcji pelletu (usunąć rozbieżności dot. rodzajów odpadów 
poddawanych ww. procesom odzysku, przedstawione na str. 25 i 74 raportu); 

16. W oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) należy przedstawić rodzaje 
odpadów oraz ich szacowane ilości, powstające w wyniku procesu odzysku 
z wykorzystaniem instalacji do produkcji pelletu, ponadto sposób i miejsce magazynowania 
poszczególnych rodzajów odpadów oraz dalsze postępowanie z wytworzonymi odpadami; 

17. Należy załączyć aktualne tło zanieczyszczeń w powietrzu (uzyskane z WIOŚ) w rejonie 
planowanej inwestycji i uwzględnić je w obliczeniach emisji i rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w powietrzu. 
Tło w wysokości 1 O % wartości odniesienia przyjmuje się dla zanieczyszczeń, dla których 
nie jest określony aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy miejscowo 
inspektorat ochrony środowiska; 

18. Należy wykazać, czy planowana instalacja dla produkcji pelletu wyposażona jest 
w urządzenia (instalacje) odpylające powietrze; 
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19. Należy wyJasmc, na jakiej podstawie przyjęto na str. 46, iż zawartość zbiorników 
bezodpływowych stanowić będzie odpad; 

20. Należy poprawić wyliczenia ilości wód opadowych na str. 69 raportu, bądź wykazać sposób 
wyliczenia; 

21. Należy wykazać przepustowość każdego z projektowanych separatorów substancji 
ropopochodnych; 

22. Należy wskazać, czy zbiorniki retencyjno-odparowywalne są projektowane, czy istniejące, 
wyjaśnić ile będzie tych zbiorników podać pojemność każdego zbiornika a także wskazać 
czy wszystkie będą szczelne; 

23. Należy opisać zbiorniki wymienione na str. 70 raportu, podać rodzaj zbiorników, wyliczyć 
zdolność przyjęcia wód z terenu inwestycji, wskazać zdolność do retencjonowania wód oraz 
wyjaśnić czy są to zbiorniki projektowane czy istniejące; 

24. Należy wskazać pojemność zbiornika na ścieki socjalno-bytowe; 
25. W związku z planowanym wykorzystaniem wody do celów technologicznych należy krótko 

scharakteryzować istniejące ujęcie wód podziemnych, w tym podać ustalone zasoby 
eksploatacyjne studni i występowanie w promieniu do 500 m innych urządzeń 

eksploatujących ten sam poziom wodonośny, wskazać, czy w związku z powyższym będzie 
istniała konieczność instalowania urządzenia służącego do poboru wód podziemnych. 
Ponadto należy podać przybliżone parametry tego urządzenia; 

26. Należy scharakteryzować wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych na których 
zlokalizowane jest przedsięwzięcie, a ponadto jednolite części wód (JCWP i JCWPd) oraz 
odnieść się do możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie 
gospodarowania wodami w obrębie dorzecza, zgodnie z aii. 81 ust 3 ustawy ooś. Powyższe 
zagadnienie należy opisać w odniesieniu do zagadnień z raportu, dotyczących gospodarki 
wodno-ściekowej i gospodarki odpadami i in. 

27. Należy przedstawić klasyfikację akustyczną terenów, dla których brak jest aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w postaci opinii właściwego organu dotyczącej 

faktycznego zagospodarowania terenów objętych realizacją przedsięwzięcia oraz terenów, 
na które może ono oddziaływać, wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.); 

28. Przedstawić wyniki inwentaryzacji przyrodniczej roślin, zwierząt i siedlisk terenu inwestycji 
z podaniem terminu i metodologii jej wykonania, obejmującej zwłaszcza: 

inwentaryzację terenów pod nowe obiekty, 

- inwentaryzację budynków przeznaczonych do rozbiórki, modernizacji, adaptacji, 
przebudowy, rozbudowy na obecność w ich obrębie zwierząt (głównie ptaki i nietoperze), 
wraz z oceną, czy obiekty te mogą stanowić potencjalne miejsce przebywania zwierząt 
(np. szczeliny, otwory, pozostałości po gniazdach), 

- inwentaryzację istniejącego na działce zadrzewienia z podaniem informacji na temat ich 
zasiedlenia przez chronione gatunki, 

opis istniejących otwartych zbiorników wraz z informacją, czy zbiorniki te wypełnione 
są wodą i czy stanowią lub mogą stanowić siedlisko zwierząt, np. płazów. 

29. Podać powierzchnię biologicznie czynną przed i po realizacji inwestycji. 
30. Dokonać waloryzacji terenu m.in. poprzez przedstawienie stanowisk chronionych gatunków 

na mapie oraz przeanalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze 
z uwzględnieniem wyników inwentaryzacji i zakresu planowanych prac. 

31. Przedstawić teren inwestycji na dokumentacji fotograficznej (np. budynki do rozbiórki, 
istniejące zbiorniki). 
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32. Wyjaśnić, czy zbiornik retencyjno-odparowalny, do którego będą odprowadzane ścieki 
przemysłowe, porządkowe i opadowe jest zbiornikiem istniejącym czy projektowanym, 
opisać jego konstrukcję i parametry. Podać informację, czy istniejące na terenie inwestycji 
zbiorniki będą przekształcane. 

33. Przeanalizować, czy istniejące lub projektowane zbiorniki mogą stanowić pułapkę dla 
przemieszczających się zwierząt, w tym zwierząt drobnych. Stanowisko należy uzasadnić 
podając konkretne cechy lub parametry, a w razie potrzeby należy zaproponować 
odpowiednie rozwiązania techniczne. 

34. Opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ na środowisko 
przyrodnicze na etapie realizacji przedsięwzięcia uwzględniający wyniki inwentaryzacji, jak 
również przyszłe zmiany w środowisku przyrodniczym (np. możliwość zasiedlenia 
budynków do rozbiórki przez zwierzęta w przyszłości). 

Uzasadnienie 
W raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 

zakładu bioremediacji i produkcji pelletu na terenie działek o nr ewid. 88 i 86/3 w obrębie 
Chrzczonowice, w gm. Kowiesy, nie wyjaśniono wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych 
do wydania postanowienia uzgadniającego warunki środowiskowe dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stanowi dowód w postępowaniu 
administracyjnym prowadzonym na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Na podstawie 
informacji zawartych w przedstawionym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydaje postanowienie uzgadniające warunki 
środowiskowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Vl związku z powyższym wzywam o uzupełnienie informacji zawartych w raporcie 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ww. elementy. 

Uzupełnienie braków winno nastąpić w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wezwama. 

Pouczenie 
Zgodnie z art. 35 § 5 kp.a. do terminu określonego do postanowienia uzgadniającego nie 

wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
z przyczyn niezależnych od organu. Skutkiem powyższego jest wstrzymanie biegu terminu 
określonego w art. 77 ust. 6 ustawy ooś do postanowienia uzgadniającego co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Otrzymują: 

1. Pan Sebastian Ślusarczyk - pełnomocnik Inwestora, ul. Klaudyny 18 a, O 1-684 Warszawa 
2. Ala 

Do wiadomości: 
... h, Wójt Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy I'\..._/ 
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