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Nieborów, dnia 13.11.2017 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o Z1dostępnianiu informacji o środowiskll i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo.11iska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś, po wydaniu postanowienia z dnia 

26.10.2017 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddzia·lywania na środowisko 

i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia po legającego na budowie 

budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu kaczek wraz z obiektami towarzyszącymi 

na terenie fermy drobiu na działce nr 587/1 w miejscowości Sypień nr 86, gm. N ieborów, 

pow. łowicki, woj. łódzkie, w raz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacj i, której 
inwestorem jest Pan Piotr Jagura 

zawiesić postępowanie 

do czasu przedłożenia 

na środowisko. 

postanawiam 

w sprawie wydania decyzji o 

przez wnioskodawcę raportu 

UZASADNIENIE 

środowiskowych uwarunkowaniach, 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

W dniu 28 sierpnia 2017 r. do Wójta Gminy Nieborów wpłynął wniosek Pana Piotra Jagury 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu kaczek wraz z ob iektami 

towarzyszącymi na terenie fermy drobiu na działce nr 587/1 w miejscowości Sypiei'l 86, 

gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie, wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istn iejącej insta lacj i. 

W wyniku analizy w niosku organ stwierdził, że planowane przedsięwzięc ie należy 

do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. I pkt J 02 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 20 16 r. , poz. 71 )., dla którego może być wymagane 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

W związku z powyższym w oparciu o art. 64 ust. I, w związku z art. 78 ust. l pkt 2 ustawy 

ooś Wójt Gminy Nieborów wystąpił do organów opiniujących tj. Reg ionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi i Pai'lstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o opin ię 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

Pismem z dnia 22.09.2017 r. nr PSSE ZNS 481 /23/17 Pa11stwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Łowiczu wydal opinię o koniecznośc i przeprowadzenia oceny oddziaływania 

planowanego przeds ięwzięcia na środowisko, a tym samy m uznał za zasadne sporządzen ie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko . 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 3 października 2017 r. 

nr WOOŚ.4240.323.2017.MPr.2 wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 



oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz zgodnie z art. 63. ust. l i ust. 4 ustawy ooś Wójt 

Gminy N ieborów postanowieniem z dnia 26.10.2017 r. na-łożył na wnioskodawcę obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu. 

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 ustawy ooś, 

zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania 

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia 

przez wn ioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Biorąc powyższe pod uwagę należa-ło postanowić jak wyżej. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenie. 

Otrzymują: 

I. Piotr Jagura - inwestor 
2 . strony postępowania wg wykazu 

Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
ul. Traugutta 25 
90-113 -Łódź 

2. Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 24 
99-400 Łowicz 

3. www.bip.nieborow.pl 
4. Sołtys wsi Nieborów~ z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
5. Sołtys wsi Sypie(1 - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłosze11 
6. Urząd Gminy Nieborów-tablica og-tosze11 
7. a/a 


