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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO ANEKSU NR 1: 

Załącznik nr 1 - Pismo Wójta Gminy Kowiesy znak: OŚ.6220.7.2014 określające faktyczne 
zagospodarowanie i wykorzystanie terenu inwestycji oraz standardy jakości 
środowiska akustycznego. 
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1 Cel pracy 

Celem niniejszego aneksu nr 1 do raportu jest przedstawienie wyjaśnień w zakresie 

wskazanym w piśmie z dnia 11.12.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

znak: WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.5 (otrzymanego w dniu 15.12.2014 r.). 

2 Skład zespołu autorskiego 

Materiał został opracowany przez zespół autorski biura doradczego w zakresie gospodarki 
odpadami: 

EKO-KONSULT Biuro doradcze 
ul. Klaudyny 18 A 
01-684 Warszawa 

W składzie: 
mgr inż. Sebastian Ślusarczyk 
mgr inż. Paweł Iwaniuk 
inż. Piotr Kaczmarczyk 

3 Wyjaśnienia kwestii podnoszonych w piśmie RDOŚ 

1. ,, ... Należy jednoznacznie wskazać w uzupełnieniu, czy Inwestor wnioskuje 
o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich trzech 
procesów opisanych w przedstawionej dokumentacji, lj. proces bioremediacji, 
proces produkcji polepszacza glebowego oraz proces produkcji pel/etu .... " 

W ramach planowanej inwestycji Inwestor przewiduje na jej terenie prowadzenie trzech procesów: 

• procesu bioremediacji gruntu zawierającego nadmierne ilości węglowodorów - jako 

procesu głównego w planowanym zakładzie, prowadzonego na planowanych do budowy trzech 

szczelnych płytach bioremediacyjnych. Odzyskowi poddawane będą: gleba i ziemia 

zawierające substancje ropopochodne (kod ex 170503), oraz urobek z pogłębiania zawierający 

lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi substancjami ropopochodnymi 

( ex 170505). 

• procesu produkcji polepszacza glebowego (ziemi próchnicznej) - jako procesu zamiennego 

do procesu bioremediacji, co oznacza że Inwestor zamierza go prowadzić, tylko w okresie gdy 

nie będzie prowadził procesu bioremediacji (np. w okresie gdy nie będą do zakładu dostarczane 

odpady w postaci ziemi zanieczyszczonej ropopochodnymi). Proces ten będzie prowadzony na 

tych samych płytach, co proces bioremediacji. W przypadku wykorzystywania w procesie 

bioremediacji tylko jednej, lub dwóch z planowanych trzech szczelnych płyt, dopuszcza się 

wykorzystanie do prowadzenia procesu produkcji polepszacza glebowego pozostałych płyt. 
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Inwestor nie dopuszcza możliwości prowadzenia jednocześnie obu procesów na jednej płycie 
bioremediacyjnej. 

Konieczność prowadzenia na terenie zakładu procesu zamiennego dla bioremediacji, wynika 
z faktu, że odpady poddawane odzyskowi podczas bioremediacji nie są stale obecne na rynku 
odpadów, ich powstawanie związane jest głównie z dużymi inwestycjami budowlanymi .. 
W związku, z czym Inwestor pragnąc zapewnić rentowność planowanej inwestycji postanowił 
zaplanować proces zamienny tak, aby zakład mógł pracować bez konieczności postojów 
w okresie, gdy nie będą dostępne odpady zawierające substancje ropopochodne. 

• proces produkcji pelletu - jest to proces dodatkowy prowadzony w innej części inwestycji niż 
proces bioremediacji, czy proces produkcji polepszacza glebowego, przy wykorzystaniu innych 
urządzeń. Proces ten jest planowany do prowadzenia niezależnie od procesów bioremediacji 
i produkcji polepszacza glebowego. Produkcja pelletu jest w bardzo dużym stopniu 
uzależniona od możliwości pozyskania na rynku komponentów do jego produkcji, 
tzn. odpadów o wysokiej wartości energetycznej, oraz surowców organicznych (biomasy). 
Dotychczasowe doświadczenia Inwestora w produkcji pelletu w zakładach o innej lokalizacji 
wskazują, że tą produkcję nie da się prowadzić w sposób ciągły i w praktyce podczas pracy 
linii do produkcji pelletu, często zdarzają się przestoje z braku możliwości pozyskania 
komponent niezbędnych do produkcji pelletu. 

Zgodnie z zasadami przy opracowaniu Raport autorzy przedstawili w nim maksymalną, możliwą 
przepustowość dla poszczególnych procesów na terenie planowanego zakładu. Raport ten zawiera 
analizy emisji uwzględniające maksymalną moc przerobową Zakładu i dla takiej mocy wykonano 
w opracowaniu wszelkie obliczenia i modelowanie wpływu inwestycji na środowisko. 

W normalnej pracy Zakładu wykorzystywana moc przerobowa będzie niższa. 

W związku z powyższym Inwestor wnioskuje o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. trzech procesów planowanych do prowadzenia na terenie inwestycji. 

Biorąc pod uwagę proces zamienny do procesu głównego, czyli produkcję polepszacza glebowego, 
oraz proces dodatkowy, czyli produkcję pelletu można planowaną inwestycję zakwalifikować 

dodatkowo do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), 

§ 3 ust 1 pkt.SO 

„ instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 
pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej 

5 



nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego 

wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji 

powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów". 

Jednakże autorzy Raportu mając na uwadze główny proces planowany do prowadzenia na terenie 
inwestycji, zaliczyli to przedsięwzięcie bezpośrednio do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). 

2. ,, ... W dalszym ciągu nie została przedłożona kwalifikacja akustyczna terenów dla 
których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego .... " 

W załączeniu do niniejszego aneksu do raportu, jako załącznik nr 1 dołączyliśmy wnioskowane pismo 
Wójta Gminy Kowiesy znak: OŚ.6220.7.2014, określające faktyczne zagospodarowanie 
i wykorzystanie terenu inwestycji, oraz standardy jakości środowiska akustycznego. 

3. ,, ... W związku z oczyszczeniem terenu na którym będzie realizowane planowane 
przedsięwzięcie, w tym m.in. usunięcie odpadów zalegających na tym terenie, które 
również będą stanowiły odpady wytwarzane na etapie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia należy .... " 

Na etapie realizacji inwestycji mogą powstać duże ilości odpadów klasyfikowanych jako odpady 
budowlane należące do grupy 17 według katalogu odpadów, w szczególności do grupy 17 Ol - odpady 
materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). 
Na obecnym etapie bardzo trudno jest oszacować ilość odpadów budowlanych, jakie powstaną na 
etapie realizacji inwestycji, a to z tego względu, że w tym celu niezbędny jest do opracowania projekt 
budowlany rozbiórek obiektów, o czym piszemy na str. 53 Raportu. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin terenowych na str. 53-55 Raportu, autorzy przedstawili 
szacunkowe ilości odpadów (wraz z ich klasyfikacją) mogących powstać na etapie realizacji 
inwestycji. 

Ponadto na podstawie przeprowadzonych wizji na gruncie, oraz w związku z informacjami 
o wcześniej prowadzonej na tym terenie działalności polegającej na recyklingu odpadów, według 
oceny autorów Raportu, odpady zalegające na terenie planowanej inwestycji (zarówno wewnątrz 
zrujnowanych budynków jak i w południowej części terenu), są to odpady opakowaniowe z grupy 15. 
Jednakże na dzień dzisiejszy Inwestor nie jest w stanie stwierdzić, co znajduje się wewnątrz hałd 
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zalęgających na terenie odpadów. Dlatego też zakładamy, że odpady które są zdeponowane na terenie 

planowanej inwestycji, są to odpady z grupy 15 01 będące odpadami opakowaniowymi, ich łączną 

masę szacuje się na ok. 50 Mg. 

Podczas oględzin terenu zlokalizowano także odpady z grupy 15 01 jednakże zawierające substancje 

potencjalnie niebezpieczne, które są klasyfikowane w tej samej grupie, jednakże w podgrupie 10* 

(np. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone), ich łączną masę szacuje się na ok. 0,2 Mg. 

Inwestor mając wiedzę i doświadczenie, przekaże te odpady uprawnionemu odbiorcy celem ich 

utylizacji lub przetworzeniu (one nie mogą zostać przekazane do składowania), a ich dokładne badania 

morfologiczne przeprowadzi uprawniony odbiorca odpadów. 

4. ,, ... Należy podać wydajność urządzeń wchodzących w skład instalacji do produkcji 
polepszacza glebowego, oraz pel/etu .... " 

■ jedynym urządzeniem wchodzącym w skład instalacji do produkcji polepszacza glebowego jest 

mieszalnik poziomy o pojemności ok. 1 OOO dm3 stosowany w typowych węzłach 
betoniarskich, który będzie służył do uzyskania dokładnego wymieszania składników. Jego 

wydajność szacuje się na ok. 60 m3/h, 

■ ponieważ linia do produkcji pelletu jest zamkniętym ciągiem powiązanych urządzeń w których 

poszczególne fazy procesu prowadzone są w zamkniętych układach, wydajność podawana jest 

dla całości linii technologicznej, a nie dla poszczególnych urządzeń. Inwestor przyjmuje, 

że wydajność linii technologicznej będzie wynosiła max. do 20 Mg/h. 

5. ,, ... W związku z tym, że proces produkcji polepszacza glebowego oraz proces 
produkcji pel/etu został zakwalifikowany jako procesy odzysku R 12 .... " 

■ w skład produkcji polepszacza glebowego wchodzą następujące frakcje odpadów: ziemia, 

popiół, ustabilizowane osady ściekowe, trocina, są to frakcje odpadów przy których w wyniku 

przetworzenia nie powstają odpady procesowe. Dlatego proces ten jest procesem 

bezodpadowym, jedynie co powstaje w wyniku tego procesu to odcieki w rozumieniu ustawy 

prawo wodne. 

■ w przypadku produkcji pelletu instalacja jest urządzeniem wytwarzającym odpady 

technologiczne tj. czyściwo, smary, szmaty oraz mne które są klasyfikowane 
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pod następującymi kodami 13 02 08*, 15 Ol 10*, 15 02 02*. Zostały on wyszczególnione, 

wraz z podaniem ich mas na str. 81 Raportu. 

W wyniku prowadzenia procesu produkcji polepszacza glebowego, jak i produkcji pelletu 

powstanie produkt, dla którego Inwestor uzyska utratę statusu odpadu w rozumieniu ustawy 

o odpadach. 

6. ,, ... Należy wyjaśnić, w jaki sposób proces bioremediacji (prowadzony w szczelnych 
płytach do bioremediacji - bez zadaszenia i ścian bocznych) będzie zabezpieczony 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych .... " 

Proces bioremediacji prowadzony będzie metodą bioremediacji podstawowej „ex-situ", która jest 

metodą naturalnych procesów glebowych. Proces ten nie przebiega w sposób ściśle 

kontrolowanych warunkach z jednakową szybkością w czasie jego trwania, z stąd jego długi okres 

trwania. W przypadku oddziaływania niesprzyjających warunków atmosferycznych, którym nie 

będzie można przeciwdziałać, takim jak ujemne temperatury zimą, opady śniegu proces ten ulegnie 

wydłużeniu. W przypadku oddziaływania niesprzyjających warunków atmosferycznych, którym 

będzie można przeciwdziałać, takim jak wysokie temperatury, silne wiatry opady deszczu zostaną 

podjęte działania minimalizujące ich wpływ, np.: intensywniejsze nawilżanie pryzm podczas suszy 

i występowania silnych wiatrów (nawilżony materiał nie będzie podlegał rozwiewaniu), w czasie 

silniejszych deszczy pryzmy nie będą nawilżane. 

Warunki do spełnienia w czasie procesu bioremediacji to: 

1. równoważony stosunek węgla organicznego do azotu i fosforu, 

2. wymiana powietrza między atmosferą i glebą w celu dobrego natlenienia JeJ 

zaolejonej warstwy, 

3. wilgotność gleby umożliwiająca dużą aktywność mikroorganizmów 40-70% 

(w przypadku deficytu wody należy zastosować nawadnianie), 

4. niekwaśny odczyn środowiska, 

5. optymalny stosunek C:N i C:P przez nawożenie mineralne (azotowe i fosforowe), 

6. dopływ tlenu atmosferycznego przez spulchnianie i wentylowanie gleb. 

Wymienione warunki zostaną osiągnięte poprzez zasilanie pryzmy nawozami oraz metodami 

mechanicznymi, które zmienią warunki powietrzne i wilgotność gleby, a ich spełnienie 

w niewielkim stopniu zależy od warunków pogodowych. Zostało to opisane w rozd. 6.1.1 Raportu. 
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7. ,,. . . Załącznik do tekstu Nr 7 jednolitego raportu odnosi się jedynie do jednolitych 
części wód podziemnych (JCWPd) .... " 

Planowana inwestycja leży w granicach następujących części wód powierzchniowych (JCWP): 

Europejski kod JCWP PLRW2000172726729 

Nazwa JCWP Chojnatka 

Typ JCWP rzeka nizinna (17) 

Status naturalna część wód 

Ocena stanu - zły 

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych - niespełnione wymogi 

Stan chemiczny (wg arkusza STAN_ocenajcw 2012)- brak badań 

Stan / Potencjał ekologiczny w obszarach chronionych - słaby 

Powyżej przedstawiono jakość wód w JCWP (wg. badań WIOŚ w Łodzi, badania w latach 2010-2012, 

http://www.wios.lodz.pl/docs/18_tabela_zbiorcza.xls) 

Teren opracowania leży w granicach następujących jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd): 

Europejski kod JCWPd PLGW230080 

KodJCWP 80 

Ocena stanu ilościowego - słaby (w subczęści) 

Ocena stanu chemicznego - dobry 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego - zagrożona 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego - niezagrożona 

Na podstawie przeprowadzonych analiz w oparciu o materiały wejściowe wykorzystane przy 

opracowywaniu raportu (m.in. dane WIOŚ, KZGW) oraz obowiązujące przepisy prawne można 

stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie 

kolidować z realizacją celów dla środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWP) określonych w Planie Gospodarowania 

Wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

8. ,, ... Wskazać czy podana przepustowość separatora substancji ropopochodnych to 
przepustowość maksymalna czy nominalna .... " 

Przedstawiona na str. 34 Raportu ... "przepustowość separatora benzynowa - koalescencyjnego 

AWAS-BK, NG 100 (przepływ 100 lis) ... " jestjego przepustowością nominalną. 
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Ponieważ Inwestor zamierza zastosować 4 szt. takich osadników to ich łączna przepustowość 

wyniesie 400 1/s. Zgodnie z wyliczeniami przy deszczu nawalnym (przy natężeniu q = 132 Vs/ha) 

z całości terenu utwardzonego spływać będzie 151,41 dm3/s. W związku z czym przepustowość 

zaplanowanych 4 separatorów jest wystarczająca. 

9. ,, ... Przedstawić szczegółowy sposób wyliczenia wód opadowych .... " 

Obliczenia ilości wód opadowych na str. 74-75 Raportu dokonano wg. wzoru: 
Qsek = 'I'* cp* q *F 
gdzie: 
- spływ jednostkowy q = 132 I/sek/ha, dla p = 50% przy liczbie lat przypadających 
na jedno zdarzenie deszczu C = 2 lata o czasie trwania deszczu miarodajnego t = 15 minut 

Przyjęto że obszar z którego będą pochodzić wody opadowe wynosi: 
1 OOO m2 hala przygotowania produktów pryzmowych 
1200 m2 hala produkcji peletu 
3 * 1500 m2 powierzchnia płyt szczelnych 
900 m2 magazyn produktu 
3400 m2 drogi i place technologiczne 
220 m2 budynek socjalny 
1050 m2 powierzchnia 3 otwartych zbiorników 

Powierzchnia utwardzona w całości wynosi 1,325 ha 

Ilość wód opadowych przy natężeniu q = 132 1/s/ha i deszczu zdarzającego się przeciętnie 
raz na dwa lata (C=2), F = 1,325 ha, <p= 0,9: 
Q = Fzr *cp* q = 157,41 dm3/s. 

Ilość wód opadowych w czasie trwania deszczu przez 15 minut wyniesie: 
Qdob = 157,41 dm3/s x 900s = 141,669 m3/dobę 

Ilość wód opadowych z terenów utwardzonych i dachów wynosi: 
Qdob = 24,41 m3/dobę 

1 O. ,, ... Podać pojemność poszczególnych zbiorników retencyjno-odparowywalnych, 
które będą wykorzystywane na etapie eksploatacji .... " 

Na etapie eksploatacji Inwestor zamierza wykorzystać istniejące na terenie 3 zbiorniki o podobnych 

wymiarach (wym. dna 20 m x 10 m, wymiary korony zbiornika 25 m x 14 m, głębokość ok. 2 m). 

Każdy zbiornik posiada bezpieczną pojemność ok. 400 m3 (maksymalna ok. 480 m3), a ponieważ są 

one ze sobą połączone, więc pozwala to zgromadzić w nich łącznie 1 200 m3
. 
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11. ,, ... Poprzez obliczenia wykazać, iż zbiornik retencyjno-odparowywalny będzie 
w stanie przyjąć ścieki opadowe z terenu inwestycji .... " 

Zgodnie z wyliczeniami ilości wód opadowych z pkt. 9 niniejszego aneksu: 

• przy deszczu nawalnym (występującym średnio co 2 lata) spływ wód opadowych wyniesie 

ok. 124 m3/dobę, co przy pojemności 3 zbiorników 1200 m3 pozwala na bezpieczne 

gromadzenie wód opadowych przez ok. 9 dni - jest to wystarczająca pojemność, 

• obliczony średniodobowa ilość wód opadowych z terenów utwardzonych i dachów wynosi 

ok. 24,5 m3/dobę, co przy pojemności 3 zbiorników 1200 m3 pozwala na bezpieczne 

gromadzenie wód opadowych przez ok. 48 dni - jest to wystarczająca pojemność. 

W przypadku napełnienia się jednego ze zbiorników Inwestor przewidział wywóz nadmiaru 

zgromadzonych w zbiornikach wód opadowych poprzez wyspecjalizowane firmy mające stosowne 

uprawnienia odbioru wód opadowych. Dokonywane to będzie za pomocą specjalistycznych 

samochodów asenizacyjnych o dużej pojemności ok. 20-30 m3
. Pojazdy taki, są w stanie napełnić 

zbiornik w czasie ok. 15 minut, czyli całkowite opóźnienie zbiornika o poj. 400 m3 zajmie im ok. 1,5 -

2 godz. (bez czasu przejazdu do zlewni w celu opróżnienia zbiornika). 

W przypadku wystąpienia ryzyka zapełnienia się zbiornika i braku możliwości odbioru wód 

opadowych przez pojazd asenizacyjny, zastanie otwarty przelew łączący poszczególne zbiorniki celem 

napełniania następnego. Rozwiązanie to pozwoli na niwelację ryzyka możliwości przepełnienia się 

zbiornika. W czasie normalnej pracy zakładu jeden ze zbiorników powinien pozostawać pusty, jako 

rezerwowy na wypadek zagrożenia przepełnienia się któregoś z pozostałych. 

12. ,, ... Podać informacje na temat zasiedlenia drzew przeznaczonych do wycinki przez 
chronione gatunki (gł. ptaki i bezkręgowce) .... " 

Podczas prowadzony wizji i oględzin terenowych, w tym także podczas prac inwentaryzacyjnych na 

przedmiotowym terenie planowanym pod realizację inwestycji nie stwierdzono na drzewach śladów 

zasiedlenia ich przez ptaki (w tym i gatunki chronione), czy też chronione gatunki bezkręgowców. 

Ponieważ inwentaryzacja przyrodnicza była wykonywana w październiku 2014 r. nie można 

całkowicie wykluczyć możliwości ich pojawienia się na drzewach przeznaczonych do wycinki. 

W związku z tym zaleca się przeprowadzenie wycinki drzew poza sezonem lęgowym ptaków tzn. poza 

okresem od 1 marca do 15 października. 

Prowadzenie prac związanych z wycinką drzew w terminie mnym mz wym1emonym powyżej 

likwiduje także ryzyko ich zasiedlenia przez chronione gatunki bezkręgowców (okres hibernacji 

bezkręgowców). 
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13. ,, ... Odnieść się do możliwości zasiedlania przez ptaki (ewentualnie nietoperze) 
budynków przeznaczonych do wyburzenia .... " 

Inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała śladów zasiedlania starych, zniszczonych budynków przez 

ptaki czy też nietoperze, lecz ponieważ inwentaryzacja przyrodnicza terenu została przeprowadzona 

w październiku 2014 r., to nie można całkowicie wykluczyć możliwości zasiedlania przez ptaki, czy 

nietoperze zrujnowanych budynków przeznaczonych do rozbiórki w ramach planowanej inwestycji. 

W związku z powyższym podczas prac rozbiórkowych i budowlanych należy stosować następujące 

rozwiązania chroniące i łagodzące: 

• prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, oraz oczyszczanie terenu ze zgromadzonych tam odpadów 

winny być prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków, czyli w okresie od 16 października do 

końca lutego, 

• na drzewach pozostałych na terenie należy wywiesić budki lęgowe dla ptaków, oraz budki dla 

nietoperzy, 

• w sezonie rozrodczym ssaków, kończenie prac budowlanych winno odbywać się na godzinę 

przed zmierzchem i rozpoczynać się nie wcześniej niż godzinę po świcie, w celu nie płoszenia 

ssaków, które w większości są zwierzętami nocnymi, 

• należy stosować na placu budowy oświetlenie sodowe dające tzw. ,,ciepłe" widmo świetlne, 

ograniczające przywabianie owadów nocą, należy stosować szczelne obudowy lamp na placu 

budowy uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką, 

• na zakończenie prac budowlanych należy dosadzić na terenie rodzimych gatunków drzew 

i krzewów, 

• przeprowadzić zabezpieczenie zbiorników 3, 4 i 5 płotkami ochronnymi przed płazami . 

• 
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Znak OŚ. 6220.7.2014/2015 

Kowiesy, dnia 26.01 .2015r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skierniewicach 
ul. Piłsudskiego 33 
96-100 Skierniewice 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ w związku z art. 71, art. 72 
ust. 1, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz w nawiązaniu do pisma PSSE-ZNS-470/4-2/14 z dnia 02-09-2014r., Wójt 
Gminy Kowiesy ponownie zwraca się z prośbą o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji 
przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na „Budowie zakładu bioremediacji i produkcji pelletu na 
terenie działek nr 88 i 86/3 w obrębie Chrzczonowice w gminie Kowiesy" 
W załączeniu przedkładamy Aneks nr 1 do ujednoliconej wersji Raportu oddziaływania na środowisko 
w/w inwestycji. 
( Ujednolicony tekst Raportu został przesłany przez Inwestora pismem z dnia 10.11.2014r.) 
Jednocześnie informujemy, że dla przedmiotowych działek nie ma ustalonego planu zagospodarowania 
przestrzennego zaś w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kowiesy obszar działek oznaczony jest symbolem PU - rozwój zabudowy związanej z produkcją 
transportem motoryzacją oraz usługami , w obszarze dopuszczalna realizacja funkcji mieszkaniowej 
jako towarzyszącej miejscu pracy i prowadzeniu działalności gospodarczej przy zapewnieniu 
standardów zamieszkania, dopuszcza się zachowanie z możliwością rozbudowy, modernizacji, remontu 
istniejące obiekty i inwestycje, które nie mieszczą się w określonej polityce odnośnie obszaru o symbolu 
PU. 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. a/a 

Do wiadomości: 
1.Pelnomocnik inwestora - Pan Sebastian Ślusarczyk, Ul. Klaudyny 18a, 01-684 Warszawa 
2. Inwestor - ,,BMR" Barbara Stańczak - Kornobis, ul. St. Batorego 44b, 05-120 Legionowo 
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 



Znak: OŚ.6220:7.2014 

Kowiesy, dnia 12.11.2014r. 

„BWR" Barbara Stańczak- Kornobis 
Ul. Stefana Batorego 44 b 
05-120 Legionowo 

Sebastian Ślusarczyk- Pełnomocnik 
Adres do korespondencji: 
Ul. Klaudyny 18a 
01-684 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2014r. / data wpływu do urzędu 06.11.2014r. / działając na podstawie art. 115 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2013r.poz. 1232 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /tj.Dz. U. z 2014r. 

poz. 112/ 
określam 

następujące faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu inwestycji oraz standardy jakości środowiska akustycznego, 

najbliżej położonych terenów usytuowanych w przewidywanym (potencjalnym) zasięgu oddziaływania akustycznego instalacji 

objętej obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj.: "Budowa zakładu bioremediacji i produkcji 

pel/etu na terenie działek 88 i 86/3 w obrębie Chrzczonowice w gminie Kowiesy", powiat skierniewicki woj. łódzkie. 

1. Charakterystyka terenu , na którym zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie: 

Działki nr 88 i 86/3 są użytkowane jako tereny zabudowane (obecnie są to zdewastowane tereny zakładu 

produkcyjnego - gorzelni rolniczej oraz zakładu przetwórstwa owoców i warzyw) , które zgodnie w Rozporządzeniem 

podlegają ochronie akustycznej. 
Dopuszczalny poziom hałasu dla tego terenu nie powinien przekraczać wartości określonych dla terenów przeznaczonych na 

cele mleszkaniowo-uslugowe oraz zabudowy zagrodowej zawartych w załączniku do w/w rozporządzenia tj.: 

- w tabeli 1 pkt 3 b i d - w odniesieniu dla „ pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu": LAeq D = 55d8; LAeą 

~!=45dB, 
- w tabeli 3 pkt. 3 b i d- dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB w odniesieniu dla „ pozostałe obiekty i 

działalność będąca źródłem hałasu": LDWN=55d8, LN=45d8 
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy działka 88 

i 86/3 oraz działki przyległe do planowanej inwestycji (o nr ewid. 85/2; 86/7;) położone na północ, północny zachód i wschód 

od planowanej inwestycji oznaczone są symbolem „PU" - obszary wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego - usług, 

produkcji, obsługi rolnictwa - składów , magazynów, transportu i motoryzacji. Obecnie tereny te są użytkowane jako sady i 

grunty orne odłogowane. 

2. Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół planowanej inwestycji: 

Obszary położone na południe i południowy zachód oznaczone są symbolem R2 - obszary rolne - produkcji rolnej z 

dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i funkcji obsługi i produkcji rolnej oraz zalesienia ( działki o nr ewid.90;91/5; 91/2; 

91/3;) które zgodnie z Rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej. Obecnie są to tereny stanowiące zadrzewienia i 

zakrzaczenia, grunty pod stawami, grunty orne odłogowane. 
Tereny te poprzecinane są drogami (lokalne, dojazdowe do zabudowań i pól oraz droga krajowa nr 8 - działki o nr 

ewid. 89/2, 87 /2; 17 4; 89/1; 91/4) - dla których zgodnie z w/w Rozporządzeniem dopuszcŻalny poziom hałasu wynosi 65d8 dla 

pory dnia i 56dB dla pory nocy. 

Najbliżej położony teren chroniony akustycznie to teren z rozproszoną zabudową zagrodową (oznaczoną w studium 

symbolem MR) znajdującą się w odległości ok. 70m na wschód i południowy-wschód od terenu planowanej inwestycji oraz 

pojedyncze zabudowanie w odległości 50m na zachód od terenu planowanej inwestycji ( w obrębie działki nr 90) 


