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01 -684 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2014r. / data wpływu do urzędu 06.11.2014r. / działając na podstawie art. 115 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj.'Dz. U. z 2013r.poz. 1232 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /tj.Dz. U. z 2014r. 
poz. 112/ 

określam 

następujące faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu inwestycji oraz standardy jakości środowiska akustycznego, 
najbliżej położonych terenów usytuowanych w przewidywanym (potencjalnym) zasięgu oddziaływania akustycznego instalacji 
objętej obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj.: "Budowa zakładu bioremediacji i produkcji 
pel/etu na terenie działek 88 i 86/3 w obrębie Chrzczonowice w gminie Kowiesy", powiat skierniewicki woj. łódzkie. 

1. Charakterystyka terenu , na którym zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie: . 
Działki nr 88 i 86/3 są użytkowane jako tereny zabudowane (obecnie są to zdewastowane tereny zakładu 

produkcyjnego - gorzelni rolniczej oraz zakładu przetwórstwa owoców i warzyw) , które zgodnie w Rozporządzeniem 
podlegają ochronie akustycznej. 
Dopuszczalny poziom hałasu dla tego terenu nie powinien przekraczać wartości określonych dla terenów przeznaczonych na 
cele mieszkaniowo-usługowe oraz zabudowy zagrodowej zawartych w załączniku do w/w rozporządzenia tj.: 
- w tabeli 1 pkt3 b i d - w odniesieniu dla „ pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu": LAeq D = 55dB; LAeq 
r--l=45dB, 
- w tabeli 3 pkt. 3 b i d- dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB w odniesieniu dla „ pozostałe obiekty i 
działalność będąca źródłem hałasu": LDWN=55dB, LN=45dB 

. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy działka 88 
i 86/3 oraz dziatki przylegle do planowanej inwestycji (o nr ewid. 85/2; 86n;) położone na północ, północny zachód i wschód 
od planowanej inwestycji oznaczone są symbolem „PU" - obszary wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego - usług, 
produkcji, obsługi rolnictwa - składów , magazynów, transportu i motoryzacji. Obecnie tereny te są użytkowane jako sady i 
grunty orne odłogowane. 

2. Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół planowanej inwestycji: 
Obszary położone na południe i południowy zachód oznaczone są symbolem R2 - obszary rolne - produkcji rolnej z 

dopuszczeniem zabudowy zagrotjowej i funkcji obsługi i produkcji rolnej oraz zalesienia ( działki o nr ewid.90;91/5; 91/2; 
91/3;) które zgodnie z Rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej. Obecnie są to tereny stanowiące zadrzewienia i 
zakrzaczenia, grunty pod stawami, grunty orne odłogowane. 

Tereny te poprzecinane są drogami (lokalne, dojazdowe do zabudowań i pól oraz droga krajowa nr 8 - działki o nr 
ewid. 89/2, 87/2; 17 4; 89/1 ; 91/4) - dla których zgodnie z w/w Rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi 65dB dla 
pory dnia i 56dB dla pory nocy . 

. Najbliżej położony teren chroniony akustycznie to teren z rozproszoną zabudową zagrodową (oznaczoną w studium 
symbolem MR) znajdującą się w odległości ok. ?Om na wschód i południowy-wschód od terenu planowanej inwestycji oraz 
pojedyncze zabudowanie w odległości 50m na zachód od terenu planowanej inwestycji ( w obrębie działki nr 90) 


