
REGIONALNY DYREKTOR , 
OCHRONY SRODOWISKA 

W ŁODZI 

Łódź, dnia 3 marca 2015 r. 

WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.l 1 

ZAWIADOMIENIE 

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 k.p.a. w nawiązaniu do art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy 
ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowił o przeprowadzeniu dowodu 
z oględzin miejsca, w którym planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie 
(postanowienie z dnia 3 marca 2015 r., znak: WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.9). Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi powiadomił strony o przeprowadzeniu oględzin 
(zawiadomieniem z dnia 3 marca 2015 r., znale WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.10). 

W związku z koniecznością przeprowadzenia oględzin miejsca, w którym planowane jest 
do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie wydanie orzeczenia kończącego postępowanie 
uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia nastąpi w terminie do dnia 1 O kwietnia 2015 r. 

Otrzymują: 

I. 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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REGIONALNY DYREKTOR , 
OCHRONY SRODOWISKA 

WŁODZI 

Łódź, dnia 3 marca 2015 r. 
WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2. l O 

ZAWIADOMIENIE 
o przeprowadzeniu oględzin 

Na podstawie art. 79 § 1 realizując zasady zawarte w art. 9 i 1 O 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 k.p.a., 

zawiadamiam, 

iż w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu bioremediacji i produkcji pelletu, 
przewidzianego do realizacji na działkach o m ewid. 88 i 86/3, obręb Chrzczonowice, w gminie 
Kowiesy, oględziny miejsca przedsięwzięcia odbędą się w dniu 23 marca 2015 r., o godz. 11 °0

• 

Pouczenie 

Stosowanie do art. 79 § 1 k.p.a., strona ma prawo brać czynny udział w przeprowadzeniu 
dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia, zaś 
zgodnie z art. 9 k.p.a. strona ma prawo do należytej i wyczerpującej informacji 
o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw 
i obowiązków. 

Otrzvmują: 

(1.) Wójt Gminy K?wiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 
Y. Pan Sebastian Slusarczyk - pełnomocnik Inwestora, ul. Klaudyny 18 a, O 1-684 Warszawa 

3. Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 
4. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice 
5. GAP S.A. Babsk., ul. Placowa I, 96-200 Rawa Mazowiecka 
6. Pan Grzegorz Fidrysiak 
7. Pani Ilona Melon 
8. Pani Andżelika Melon 
9. Pan Paweł Melon 
l O. Pan Wiktor Bielecki 
11. Pani Magdalena Dębińska 
12. Pan Marcin Dębiński 
13. a/a 
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REGIONALNY DYREKTOR , 
OCHRONY SROD0WISKA 

W LODZI 

Łódź, dnia 3 marca 2015 r. 
WOOŚ-I.4242.152.2014.KD2.9 

POSTANOWIENIE 

Na postawie art. 123 w związku z art. 85 § 1 ust. 1 oraz 2, w nawiązaniu do art. 7 i 77 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 267 ze zm.), zwanej dalej k.p.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 ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 
zwanej dalej ustawą ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 41 oraz § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w nawiązaniu do sprawy administracyjnej 
wszczętej na wniosek Pana Sebastiana Ślusarczyka - pełnomocnika Inwestora, tj. ,,BMR" Barbara 
Stańczak-Kornobis, z siedzibą w Legionowie, przy ul. Stefana Batorego 44 b, o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu 
bioremediacji i produkcji pelletu, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 88 
i 86/3, obręb Chrzczonowice, w gminie Kowiesy 

postanawiam 

przeprowadzić dowód z oględzin miejsca przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu 
bioremediacji i produkcji pelletu, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 88 
i 86/3, obręb Chrzczonowice, w gminie Kowiesy w dniu 23 marca 2015 r., o godz. 11 °0

, 

na okoliczność ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomości i jednocześnie wzywam 
właściciela nieruchomości do okazania przedmiotu oględzin w terminie wskazanym powyżej. 

Uzasadnienie 

Pan Sebastian Ślusarczyk- pełnomocnika Inwestora, tj. ,,BMR" Barbara Stańczak-Kornobis 
z siedzibą w Legionowie, przy ul. Stefana Batorego 44 b, dnia 7 sierpnia 2014 r. wystąpił do Wójta 
Gminy Kowiesy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu bioremediacji produkcji pelletu, 
przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 88 i 86/3, w obrębie Chrzczonowice, w gminie 
Kowiesy. 

Wójt Gminy Kowiesy pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: 14 sierpnia 2014 r.), o znaku: OŚ.6220.7.2014, w toku 
procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko, wystąpił do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Do wystąpienia załączono m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko, kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji, 
zawartą w ww. wystąpieniu Wójta Gminy Kowiesy. 
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Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz mze1sca retencji 
powierzchniowej odpadów niebezpiecznych oraz § 3 ust. 1 pkt 80 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 1 O kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej 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 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania 
na środowisko jest wymagane. 

Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 
ust. 1 pkt 1 ustawy ooś jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. 

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, nie 
wyjaśniono wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do wydania orzeczenia kończącego 
postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, w związku z powyższym 
na podstawie art. 50 § 1 w związku z art. 106 § 4 k.p.a. w nawiązaniu do art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy 
ooś w przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. 

Wnikliwej analizie merytorycznej poddana została dokumentacja przedłożona tut. Organowi, 
tj. raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnienia, 
stanowiące odpowiedzi na wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. 
Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uznał za zasadne i konieczne 
przeprowadzenie dowodu z oględzin miejsca, w którym planowane jest do realizacji przedmiotowe 
przedsięwzięcie. 

Zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może w razie potrzeby 
przeprowadzić oględziny działając w granicach określonych zasadą prawdy obiektywnej. 
Postanowienie w sprawie przeprowadzenia tego środka dowodowego organ administracyjny może 
podjąć z urzędu Gak również na wniosek stron). 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażal~µi~'. 
~'·~ \ ', 

Otr(!jują: .. · I.' Wójt Gminy K?wiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy · 
2. Pan Sebastian Slusarczyk - pełnomocnik Inwestora, ul. Klaudyny 18 a, O 1-684 Warszawa 
3. Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96~111 Kowiesy 
4. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice 
5. GAP S.A. Babsk., ul. Placowa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 
6. Pan Grzegorz Fidrysiak 
7. Pani Ilona Melon 
8. Pani Andżelika Melon 
9. Pan Paweł Melon 
10. Pan Wiktor Bielecki 
I I. Pani Magdalena Dębińska 
12. Pan Marcin Dębiński 
13. a/a 
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