
Kowiesy, dnia 20.04.2015r. 

Znak. OŚ. 6220.7.2014.2015 

WEZWANIE 
Wójt Gminy Kowiesy działając na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego /1.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 267/ w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: 
WOOŚ-l.4242.152.2014.KD2.16 z dnia 9 kwietnia 2015r. / data wpływu do urzędu 14.04.2015r./ 

wzywa 
BWR Barbara Stańczak- Kornobis, zam. 05-120 Legionowo, ul. Stefana Batorego 44 B działającą przez pełnomocnika 
Sebastiana Ślusarczyka, do uaktualnienia i ujednolicenia przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko 
przedmiotowego przedsięwzięcia w części dotyczącej aktualnego - rzeczywistego stanu wyjściowego dla realizacji w/w 
przedsięwzięcia celem jednoznacznego ustalenia jaki jest zakres przedmiotowego przedsięwzięcia wraz 
z zaktualizowanymi załącznikami o których mowa w art. 77 ust. 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 /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami/ oraz uwzględniającego dotychczasowe uzupełnienia. 

Uzasadnienie 
W dniu 27.03.2015r. RDOŚ w Łodzi przeprowadził oględziny miejsca planowanej do realizacji inwestycji polegającej 
na Budowie zakładu bioremediacji i produkcji pelletu na terenie działek nr 88 i 86/7 w obrębie Chrzczonowice 
w gminie Kowiesy, którego inwestorem będzie BWR Barbara Stańczak- Kornobis, zam. 05-120 Legionowo, ul. Stefana 
Batorego 44 B. 
W toku przeprowadzonych przez pracowników Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oględzin z udziałem 
stron postępowania i przedstawiciela organu prowadzącego postępowanie główne, ustalono rozbieżności w odniesieniu 
do przedłożonego wraz z wnioskiem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko tj. stan opisany 
w raporcie nie jest zgodny ze stanem terenu w dniu oględzin. Ponadto po tej dacie tj. po 27.03.2015r. Inwestor dokonał 
rozbiórki ostatniego istniejącego na terenie działki budynku opisanego w raporcie jako budynek mieszkalny. 
W związku z zaistniałą sytuacją organ uzgadniający - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdził, iż na 
tym etapie nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie zakresu przedsięwzięcia, w tym ustalenie wszystkich czynności , które 
Inwestor zamierza prowadzić zarówno na etapie planowanego przedsięwzięcia oraz na etapie jego eksploatacji , wobec 
czego wystąpił do Wójta Gminy Kowiesy jako organu prowadzącego postępowanie do ustalenia zakresu przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 
Mając na uwadze, iż organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzięcia nie jest władny sam określić zamierzenia Inwestora wystąpiono do Inwestora jak na 
wstępie. 
Przedmiotowe uzupełnienie należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA, do terminów określonych w przepisach ustawy 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. 

Otrzymują: 
1.Pan Sebastian Ślusarczyk- pełnomocnik Inwestora , ul. Klaudyny 18a, 01-684 Warszawa 
2.a/a 

Do wiadomości: 
1.Strony postępowania wg wykazu pozostającego w aktach sprawy 
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