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Nieborów, dnia 27. 12.2017 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie a rt. 123, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z przedłożeniem 
przez Inwestora - Pana Piotra Jagurę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

postanawiam 

podjąć z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzj i o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięc ia polegającego na budowie budynku inwentarskiego 
przeznaczonego do c howu kaczek wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie fermy drobiu 
na działce nr 587/1 w miejscowośc i Sypiet'l 86, gm. N ieborów, pow. łowicki , woj. łódzkie, 
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji. 

UZASADNlENIE 

W dniu 28 s ierpnia 2017 r. do Wójta Gminy Nieborów wpłynął wniosek Pana Piotra 
Jagury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
po legającego na budow ie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu kaczek wraz 
z obiektami towarzyszącymi na terenie fermy drobiu na działce nr 587/1 w miejscowości Sypie11 
86, gm. Nieborów, pow. łowicki , woj. łódzkie, wraz ze zmianami w funkcjonowaniu i stniejącej 
insta lacji. 

Po przeanalizowaniu złożonego wn iosku organ uznał, że planowane przedsięwzięcie 
należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z§ 3 ust. I pkt 102 Rozporządzenia Rady Mini strów 
z dnia 9 listopada 20 I O r. w ::.prawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 20 16 r. , poz. 71 ), d la którego może być wymagane przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowi sko przed wydaniem decyzji środowiskowej . 

Zgodnie z art. 64 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 ze zm.) zwaną dalej ustawą ooś, Wójt 
Gminy Nieborów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 
i Pat'lstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o opinię co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięc ia 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 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwz ięcia na środowisko, a tym samym uznał za zasadne sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 3 października 20 17 r. 
nr WOOŚ.4240.323.201 7.MPr.2 wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 



oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Po przeana lizowan iu przedłożonej dokumentacji oraz po zasięgn ięci u opini i 
w/w organów, Wój t Gminy N ieborów postanowieniem Nr ROS.6220.14.20 17.JS z dnia 
26. 10.20 17 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko oraz ustal ił zakres raportu. 

Zgodn ie z a rt. 69 ust. 4 ustawy ooś po wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds ięwzięcia na środowisko i okreś lającego zakres 
raportu, w dniu 13.1 1.2017 r. Wójt Gminy Nieborów wydał postanowienie o zawieszeniu 
postępowania w sprawie wydania decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływan iu przedsięwzięc ia na środowisko 
W dniu l 8. 12.2017 r. inwestor przedłożył Wójtowi Gminy N ieborów raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięci a na środowisko. 

Wobec tego, że ustąp iły przyczyny zawieszen ia, postanowiono orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Na postanowienie n 1111eJsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w termi nie 7 dni od dnia jego doręczen i a. 

Otrzymują: 

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

Do wiadomości: 

I . Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
ul. Traugutta 25 
90-11 3 Łódź 

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

3. www.bip.nieborow.pl 
4. Sołtys wsi Nieborów - z prośbą o wywieszenie na soleckiej tablicy ogłoszeń 
5. Sołtys wsi Sypień - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszef1 
6. Urząd Gminy N ieborów - tabli ca ogłoszeń 
7. a/a 


