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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o zakończeniu postępowania 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam 
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie 
oczyszczalni ścieków w Łowiczu przy ul. Filtrowej 1, realizowanego na działkach 
o nr ewid. 1 i 948, obręb Mysłaków, gm. Nieborów oraz na działkach nr ewid. 2599/1, 
2628/2, 2629/2, 2633/2, 2634/2, 2635/2, 2636/2, 2637/2 i 2638/2, obręb 

Bolimowska, gm. Łowicz, powiat łowicki, której inwestorem jest Gmina Miasto Łowicz. 

Jednocześnie informuję, że w trakcie 21 - dniowego terminu wskazanego przez 
organ wpłynęło pismo pełnomocnika Inwestora z dnia 20.01,2015 r. w sprawie 
propozycji wprowadzenia zmian w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi nr WOOŚ-I.4242.157.2014.KD.5 z dnia 29.12.2014 r. Organ 
uzgadniający uwzględnił przedmiotowe zmiany i postanowieniem z dnia 12.02.2015 r. 
nr WOOŚ-I.4242.157.2014.KD.6 postanowił zastąpić uprzednio wydane postanowienie 
nowym postanowieniem oraz uzupełnił warunki określone w poprzednim 
postanowieniu. 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organy administracji publicznej 
są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji zainteresowane 
strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów 
oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 w/ c ustawy, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, 
pokój nr 207. 

Po upływie w /w terminu zostanie wydana stosowna decyzja. 

Otrzymują: 
1. Gmina Nieborów - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
2 . Sołtys wsi Mysłaków - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
3. www.bip.nieborow.pl . 
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