
REGIONALNY DYREKTOR , 
OCHRONY SRODOWISKA 

W ŁODZI 
Łódź, dnia 14 października 2014 r. 

WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.3 

ZAWIADOMIENIE 

Na postawie art. 9 w związku z art. 54 § 1 pkt 5, a także art. 35 § 5 i 36 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., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postępowaniu 

administracyjnym w przedmiocie wydania uzgodnienia warunków realizacji w trybie art. 77 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społecze11stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie zakładu bioremediacji i produkcji pelletu na terenie działek o nr ewid. 88 

i 86/3 w obrębie Chrzczonowice, w gminie Kowiesy, prowadzonego w ramach sprawy 

administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Sebastiana Ślusarczyka - pełnomocnika Inwestora, 

tj. ,,BWR" Barbara Sta11czak-Kornobis, z siedzibą w Legionowie, przy ul. Stefana Batorego 44 b 

z dnia 7 sierpnia 2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze pismo Pana Sebastiana Ślusarczyka -

pełnomocnika Inwestora z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu do RDOŚ w Łodzi: 

13 października 2014 r.) o przesunięcie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, wyznaczonego wezwaniem RDOŚ w Łodzi z dnia 12 września 
2014 r. znak: WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2 

zawiadamiam, że: 

1. RDOŚ w Łodzi wyznacza termin uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko do dnia 15 grudnia 2014 r. Pozostałe elementy wezwania RDOŚ w Łodzi 
z dnia 12 września 2014 r. znak WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2 pozostają niezmienione. 

2. Terminu uzupełnienia braków nie wlicza się do efektywnego terminu wydania orzeczenia 

ko11czącego postępowanie uzgadniające dla ww. przedsięwzięcia. 

UZASADNIENIE 

Wójta Gminy Kowiesy pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. znak: OŚ.6220.7.2014 (data 

wpływu do tut. Urzędu: 14 sierpnia 2014 r.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi o uzgodnienie 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 gminie Kowiesy. W przedłożonym raporcie nie zawarto jednak wszystkich 

niezbędnych informacji potrzebnych do wydania postanowienia uzgadniającego dla 
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ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym dnia 12 września 2014 r. znale WOOŚ
I.4242.152.2014.KD2 tutejszy Organ wezwał Pana Sebastiana Ślusarczyka - pełnomocnika 
Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie 
informując, iż uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi 

w terminie 1 O dni od dnia otrzymania kompletnego uzupełnienia przedmiotowego raportu. 
Pan Sebastian Ślusarczyka - pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 6 października 2014 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu: 13 października 2014 r.) zwrócił się do RDOŚ w Łodzi o przesunięcie 
terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

wyznaczonego ww. wezwaniem RDOŚ w Łodzi. 
Mając na uwadze, że termin wskazany w wezwaniu jest terminem możliwym do przesunięcia 

oraz fakt skomplikowanej materii przedmiotowej sprawy, RDOŚ w Łodzi wyznaczył nowy termin 
uzupełnienia materiału dowodowego do dnia 15 grudnia 2014 r. 

Wobec przesunięcia na wniosek strony terminu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ~ M 

przedsięwzięcia na środowisko, należy powiadomić wnioskodawcę o treści art. 35 § 5 kp.a., 
tj.: Do terminu określonego przepisami prawa do wydania postanowienia opinh(jącego 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. W tym konkretnym przypadku termin do uzupełnienia braków 

merytorycznych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został zgodnie 

z dyspozycją strony wydłużony, skutkiem czego jest wstrzymanie biegu terminu do wydania 

orzeczenia końcowego postępowanie uzgadniające w trybie aii. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. 
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Otrzymują: 

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

Do wiadomości: 
;J) Wójt Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 
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