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ZAWIADOMIENIE 

Lódź, 28 lutego 20 18 r. 

o U RZ ,'\ O G 1\1 J N y 
....,J 

w
z 

N IE B OR Ó Wef .,..:.p 

>- 2018 -02- 2 8 
t Nr ..• (•1:2.1.),.i.S. ..... ~, .... ... , ..... 
s ;~,~~.::~·'·'r:••, .. ►.~w "GtCxL:··· 

Zgodnie z 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 64 ust. 4 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w oc hronie środowiska o raz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 ze zm.), w postępowaniu zainicjowanym wystąpieniem Wójta 
Gminy N ieborów z 27 grudnia 20 17 r. , znak: ROS.6220. 14.20 17.JS o uzgodnienie warunków 
realizacji przeds ięwzięc ia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego 
do chowu kaczek wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie fermy drobiu na dz. 587/1 
w miejscowości Sypień 86 gm. N ieborów wraz ze zm1anam1 w funkcjonowaniu istniejącej 
instalacj i, Reg ionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi (zwany dalej w skrócie 
RDOŚ w Łodzi) 

zawiadamiam, że 

I) dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego 
postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na znaczny s topieó 
skomplikowania sprawy; 

2) wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii co do potrzeby 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później n i ż do 30 kwietnia 2018 r. 

UZASADNIENIE 

Wójt Gminy Nieborów pismem z 27 grudnia 2017 r. , znak: ROS.6220.14.20 17.JS wystąpił 
do RDOŚ w -Lodzi o o uzgodnienie warunków realizacj i d la przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją 
uznał ją za niewystarczającą i pismem z 23 stycznia 20 18 r. znak: WOOŚ.4242. 186.20 17.MŁo 
wezwał Wójta Gminy N ieborów do złożenia wyjaśnień w zakresie merytorycznym. Uzupełnienie 
wpłynęła w 26 lutego 20 18 r. 

Mając na uwadze fakt skomplikowanej materii przedmiotowej sprawy, w tym konieczność 
szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego postaci karty infonnacyjnej 
przeds ięwzięcia wraz z j ej uzupełnieniami, RDOŚ w Łodzi wyznaczył nowy termin wydania opinii 
w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowi sko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, tj . nie później niż do 30 kwietnia 20 18 r. J ednocześnie zwracam się do Wójta 
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Gminy Nieborów o poinformowanie stron postępowania ww. sprawie administracyjnej 

o powyższym. 

Informuję, że zgodnie z art. 37. § 1. k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, 

j eżel i : 

I) nie załatwiono sprawy w te1111inie okreś lonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, 

ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej n iż j est to niezbędne do załatwieni a sprawy 

(przewlekłość) . 

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 
§ 3. Ponaglenie wnosi s ię: 

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 

2) do organu prowadzącego postępowanie - jeże l i nie ma organu wyższego stopnia. 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

Otrzymują: 

I . Wój t Gminy N ieborów. 
2. aa. 

Spraw9 prow,1dzi Michał Lodwig. Tel. 42 665 09 76. 

Kazimierz Perek 

Regionalna D)-rekcj:1 Ochrony Środowisb w Lodzi- 90- 11 3 Lódż. ul. Trattgttlla 25, 1el.: +-18 (-12) 665-03-70. fax: .qg (-12) 665-03-71 2 


