
Znak: OŚ. 6220.7.2014.2015 

Kowiesy, dnia 27.04.2015r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Skierniewicach 

Ul. Piłsudskiego 33 

96-100 Skierniewice 

W związku z przedłożonym w dniu 23.04.2015r. / data wpływu do urzędu 27.04.2015r./ przez 
inwestora - BWR Barbara Stańczak Kornobis z siedzibą w Legionowie przy ul. Stefana Batorego 44B, działającą 
przez Pełnomocnika - Pana Sebastiana Ślusarczyka zam. 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a, zaktualizowanym 
i ujednoliconym Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu 
bioremediacji i produkcji pelletu na terenie działek nr 88 i 86/3 w obrębie Chrzczonowice w gminie Kowiesy, 
Wójt Gminy Kowiesy działając na podstawie art. 77 ust. 1, pkt. 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/ zwraca się z prośbą 
o zajęcie stanowiska: 
- czy PPIS w Skierniewicach podtrzymuje opinię wydaną dnia 02.03.2015r. pismo PSSE-ZNS 470/2/15; 
- czy istnieje konieczność wydania nowej opinii w przedmiotowej sprawie. 

W dniu 27.03.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził oględziny 
na terenie planowanej inwestycji. W trakcie oględzin stwierdzono, że teren zastany jest niezgodny 
z informacjami przedłożonymi w Raporcie. Budynki znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości zostały 
wyburzone. Na dzień 20.04.2015r. został także wyburzony budynek mieszkalny znajdujący się jeszcze w dniu 
oględzin na przedmiotowej nieruchomości. Z budynków usunięto zalegające w nich odpady będące 
pozostałością po działalności poprzedniej firmy. Z terenu inwestycji usunięto zbiorniki podziemne, odsłonięto 
i wysuszono cztery zbiorniki betonowe, dokonano wycinki części drzew i krzewów. W/w czynności były opisane 
w pierwotnej wersji Raportu a ich realizacja była przewidziana na etapie realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

Biorąc powyższe pod uwagę, RDOŚ w Łodzi wystąpił do Wójta Gminy Kowiesy pismem: 
WOOŚ-1.4242.152.2014.KD2.16 z dnia 09.04.2015r. / data wpływu d urzędu 14.04.2015r./ o sprecyzowanie 
i ustalenie jaki jest zakres przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Wójt Gminy Kowiesy pismem: OŚ.6220.7.2014.2015 z dnia 20.04.205r. wezwał inwestora 
do uaktualnienia i ujednolicenia przedłożonego Raportu w części dotyczącej aktualnego-rzeczywistego stanu 
wyjściowego dla realizacji 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. 

Otrzymują: 

1.Pan Sebastian Ślusarczyk- pełnomocnik Inwestora, zam. 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a 
2.a/a 
Do wiadomości: 
1.Strony postępowania wg wykazu pozostającego w aktach sprawy 
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