
REGIONALNY DYREKTOR 
, 

OCHRONY SRODOWISKA 

W LODZI 

Łódź, dnia 1 O lutego 2015 r. 
WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.7 

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 ponownie 

Pana Sebastiana Ślusarczyka - pełnomocnika Inwestora, tj. ,,BWR" Barbara Stańczak
Kornobis 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., znak: 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 oraz w jego uzupełnieniach z dnia 1 O listopada 2014 r. ( data 

wpływu do tut. U rzędu: 17 listopada 2014 r.) oraz z dnia 26 stycznia 2015 r. ( data wpływu 

do tut. Urzędu: 28 stycznia 2015 r.). 
W raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz 

w uzupełnieniach raportu 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 oraz w uzupełnieniach 

przedmiotowego raportu o następujące kwestie: 
1. Stan aktualny znajdujący się na wnioskowanym terenie, nie został w sposób wystarczający 

opisany w przedłożonej dokumentacji. Ponownie wzywa się o wskazanie rodzajów 
i szacowanych ilości odpadów zalegających na przedmiotowym terenie. Na załączonych 

w dokumentacji fotografiach widoczny jest znacznie szerszy zakres nagromadzonych 

odpadów, w odniesieniu do przedstawionych i wskazanych w uzupełnieniu. Ponadto należy 

odnieść się również do znajdujących się w zbiornikach zlokalizowanych 

na przedmiotowym terenie pozostałości; 

2. Należy wyjaśnić, w jaki sposób proces bioremediacji oraz proces produkcji polepszacza 

glebowego zostanie zabezpieczony przed nadmiernymi i nawalnymi opadami deszczu i śniegu 

oraz przed ujemnymi temperaturami, powodującymi zamarzanie materiału; 
3. W raporcie wskazano, że produkcja polepszacza glebowego będzie polegało jedynie 

na mieszaniu popiołów ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego tj. odpadów 
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z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania z ustabilizowanymi osadami 
ściekowymi i kompostem nieodpowiadającym wymaganiom. Zgodnie z informacjami 
przedstawionymi w dokumentacji, proces ten kwalifikowany jest jako proces odzysku R12, 
tj. Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji Rl-Rl 1(****), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Powstająca zatem w wyniku tego procesu 
mieszanka będzie stanowiła nadal odpad, jednak o innym kodzie odpadu, wg. rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1923). Mimo, iż w ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko autor dokumentacji pisze, że Inwestor po uzyskaniu 
polepszacza gruntowego o dobrych parametrach fizykochemicznych wystąpi o utratę statusu 
odpadu, w kolejnym uzupełnieniu raportu utrzymuje, iż proces ten jest procesem 
bezodpadowym. Powyższe należy wyjaśnić, ponadto przedstawić jakie rodzaje odpadów 
powstaną w wyniku tego procesu i jak będą one wykorzystywane. Podobnie w procesie 
produkcji pelletu; 

4. Jeśli Inwestor jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji, materiałów czy dokumentów 
na temat jakości środowiska wodno-gruntowego terenu, na którym ma być realizowane 
przedsięwzięcia, należy je załączyć do dokumentacji; 

5. W zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych m.in. z procesu bioremediacji oraz 
ścieków porządkowych należy odnieść się do przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), w szczególności § 13. W przypadku nie 
spełnienia warunków, o których mowa w przedmiotowym akcie prawnym, ścieków 

przemysłowych powstających podczas procesów bioremediacji i procesów porządkowych nie 
można wprowadzić do ziemi poprzez zbiorniki retencyjno-odparowywalne. 
W przedmiotowym przypadku prawdopodobnie wystapią ścieki przemysłowe inne niż 

biologicznie rozkładalne, których nie można wprowadzać do ziemi, W takim przypadku 
należy przede wszystkim scharakteryzować isniejące zbiorniki i przelewy, szczegółowo opisać 
ich budowę z wykazaniem, iż będą to zbiorniki w pełni szczelne, ewentualnie zastosować 
rozwiązanie alternatywne w zakresie odprowadzania tych ścieków; 

6. Biorąc po uwagę m.in. fakt, że istniejące zbiorniki nie są szczelne, a także odnosząc się 
do oceny stanu, potencjału ekologicznego itp. jednolitej części wód powierzchniowych należy 
uzasadnić, że etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie przyczyniał się do możliwości 

nieosiągnięcia celów określonych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły" (M.P. 
z 201 lr., Nr 49, poz. 549). 

7. Należy przedstawić klasyfikację akustyczną odnoszącą się do faktycznego zagospodarowania 
terenu, ponieważ przedstawiona klasyfikacja odnosi się do studium. 

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 oraz w uzupełnieniach raportu, nie wyjaśniono wszystkich 
niezbędnych informacji potrzebnych do wydania postanowienia uzgadniającego warunki 
środowiskowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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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. 

W związku z powyższym wzywam o uzupełnienie informacji zawartych w raporcie 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ww. elementy. 
Uzupełnienie braków winno nastąpić w terminie 14 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. 
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Otrzymują: 

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

Do wiadomości: 
OJ Wójt Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 
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REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

W ŁODZI 

WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.8 

ZAWIADOMIENIE 

Łódź, dnia 1 O lutego 2015 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, iż wydanie 

orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki 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 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś. 

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., znak: WOOŚ-I.4242.152.2014.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. znak: WOOŚ
I.4242.152.2014.KD2 do dnia 15 grudnia 2014 r. 

Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 14 października 
2014 r., znak: WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.3 wyznaczył nowy termin uzupełnienia raportu 

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

Inwestor uzupełnił przedmiotowy raport pismem z dnia 10 listopada 2014 r., otrzymanym 
w dniu 17 listopada 2014 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi. 
Dnia 25 listopada 2014 r. , pismem o znaku: WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.4 Regionalny 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi poinformował, iż w związku z koniecznością 
przeanalizowania dodatkowego materiału dowodowego oraz konieczność ponownego wezwania 
do uzupełnienia ww. raportu wydanie postanowienia uzgadniającego nastąpi w terminie do dnia 

9 stycznia 2015 r. 

Dnia 11 grudnia 2014 r. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem 

o znaku: WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.5 ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia informacji 
zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
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Dnia 2 stycznia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko (pismo z dnia 29 grudnia 2014 r.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 9 stycznia 2015 r., 
o znaku: WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.6 w związku ze złożeniem uzupełnienia z przekroczeniem 

terminu do złożenia wyjaśnień określonego w ww. wezwaniu RDOŚ w Łodzi oraz w związku 
z koniecznością przeanalizowania dodatkowego materiału dowodowego i konieczność kolejnego 
wezwania do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 9 stycznia 2015 r., o znaku: WOOŚ-
1.4242.152.2014.KD2.6 zawiadomił, iż, wydanie orzeczema kończącego postępowanie 

uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia nastąpi z przekroczeniem terminu określonego 
w art. 77 ust. 6 ustawy ooś. 

Dnia 28 stycznia 2015 r. do siedziby tut. Urzędu wpłynęło do wiadomości pismo Wójta 

Gminy Kowiesy informujące, iż ponownie wystąpił on do Państwowego Powiatowego Inspektora 

sanitarnego w Skierniewicach o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 
(pismo z dnia 26 stycznia 2015 r., o znaku: OŚ.6220.7.2014/2015). 

Dnia 1 O lutego 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem o znaku: 
WOOŚ-1.4242.152.2014.KD2. 7 kolejny raz wezwał Pana Sebastiana Ślusarczyka - pełnomocnika 
Inwestora do uzupełnienia informacji przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz w uzupełnianych raportu. 

W związku z koniecznością kolejnego wezwania Inwestora do uzupełnienia rapo1iu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wydanie orzeczenia kończącego postępowanie 

uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia nastąpi w terminie;po dnia 21 marca2015 r. 
Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia zgodnie z art. 77 ustawy ooś determinowany jest 

wymogiem należytego i wyczerpującego rozpo~~nawania przedłożonego przez stronę uzupełnienia 

w/w rapmiu. 

Otrzymują: 

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