
REGIONALNY DYREKTOR 
OCI-IRONY ŚRODOWISKA 

W ŁODZI 

WOOŚ-I.4242.152.2014. KD2.4 

ZAWIADOMIENIE 

Łódź, dnia 25 listopada 2014 r. 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi mając na uwadze zapisy art. 35 oraz art. 36 k.p.a. zawiadamia, że 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 nastąpi 

z przekroczeniem terminu określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczef1stwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), 

zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, liczonego od clnia 14 sierpnia 2014 r. 

W przedmiotowej sprawie w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego na podstawie 

art. 50 § 1 w związku z art. 106 § 4 lep.a. w nawiązaniu do art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy 

ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał Inwestora pismem z dnia 

12 września 2014 r., znale WOOŚ-I.4242. l 52.2014.KD2 do uzupełnienia przedstawionej 

dokumentacji tj. raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, jednocześnie 

informując, iż wydanie postanowienia uzgadniającego realizację planowanego przedsięwzięcia 

nastąpi z przekroczeniem terminu określonego w art. 77 ust. 6 ustawy ooś. 

Inwestor zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o przesunięcie 
terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

wyznaczonego wezwaniem RDOŚ w Łodzi z dnia 12 września 2014 r. znale WOOŚ
l.4242.152.2014.KD2 do dnia 15 grudnia2014 r. 

Regionalny Dyrektora Ochrony Środowi~;ka w Łodzi pismem z dnia 14 października 
2014 r., znale WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.3 wyznaczył nowy termin uzupełnienia raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 15 grudnia 2014 r. 

Imvestor uzupełnił przeclmiotO\vy raport pismem z dnia 1 O listopada 2014 r., otrzymanym 

w dniu 17 listopada 2014 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi. 
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W związku z koniecznością przeanalizowania dodatkowego materiału dowodowego oraz 
ewentualną konieczność ponownego wezwama do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko wydanie postanowienia uzgadniającego nastąpi w terminie do dnia 
9 stycznia 2015 r. 

Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia zgodnie z art. 77 ustawy ooś determinowany jest 
wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznawania przedłożonego przez stronę uzupełnienia 
w/w raportu. 

Otrzymują: 

1. Pan Sebastian Ślusarczyk - pełnomocnik Inwestora, ul. Klaudyny 18 a, O 1-684 Warszawa 
@ Wójt Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 
3. Pozostałe strony postępowania powiadomione za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie główne 
4. A/a 
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