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Wójt Gminy Kowiesy 
Kowiesy 85 
96-111 Kowiesy 

W dniu 27 marca 2015 r. przeprowadzono oględziny miejsca, w którym planowane jest 
do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu bioremediacji i produkcji pelletu, 
tj. działek o nr ewid. 88 i 86/3, obręb Chrzczonowice, w gminie Kowiesy. W toku 
przeprowadzonych oględzin ustalono, iż teren przeznaczony do realizacji planowanego 
przedsięwzięcia, zastany w dniu oględzin jest niezgodny z informacjami przedstawionymi 
w przedłożonym wraz z wnioskiem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach raporcie 
o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Budynki znajdujące się 
na przedmiotowej działce, wskazane w ww. raporcie do rozbiórki zostały już wyburzone, pozostał 
jedynie budynek opisywany w przedmiotowym raporcie jako budynek mieszkalny. Odpady 
zalegające w ww. budynkach zostały usunięte. Ponadto z terenu inwestycji usunięto zbiorniki 
podziemne, odsłonięto i osuszono cztery zbiorniki betonowe, dokonano wycinki części drzew 
i krzewów. Wszystkie opisane powyżej prace były przedstawione w raporcie o oddziaływaniu 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, jako prace przewidziane do wykonania na etapie 
realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze fakt, iż przedstawiony w raporcie stan terenu, na którym planowane jest 
przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu bioremediacji i produkcji pelletu, nie jest 
adekwatny do stanu istniejącego, ustalonego podczas oględzin, nie jest możliwe jednoznaczne 
ustalenie zakresu przedsięwzięcia, w tym ustalenie wszystkich czynności, które Inwestor zamierza 
prowadzić zarówno na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia (budowa) oraz na etapie jego 
eksploatacji. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi nie 
może zająć stanowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 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 do czasu ustalenia przez Organ 
prowadzący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
tj. Wójta Gminy Kowiesy, jaki jest zakres przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Po ustaleniu powyższego należy przesłać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi dokumenty, z których w sposób jednoznaczny będzie wynikało, co jest przedmiotem 
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postępowania oraz załączyć zaktualizowane załączniki, o których mowa w art. 77 ust. 2 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. 
Zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy ooś przepisy art. 3 5 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w skrócie k.p.a stosuje się odpowiednio. Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach prawa 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. 
Do czasu załączenia i przedstawienie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi dokumentów, o których mowa powyżej wydanie postanowienia uzgadniającego warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia nie może nastąpić z przyczyn niezależnych od Organu. ~ ~ Postanowienie uzgadniające warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie wydane po spełnieniu wymagań przedstawionych w mniejszym piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji. 

Otrzymują: 
(l) Wójt Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 2. Pan Sebastian Ślusarczyk - pełnomocnik Inwestora, ul. Klaudyny 18 a, O 1-684 Warszawa 3. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie główne 4. a/a 
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