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Nieborów, dnia 11.05.2018 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społecze,istwa w ochronie środowiska 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 
l 6.04.2018 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
budynku cynkowni płatkowej na działce nr 716/9 w miejscowości Bełchów, gm. Nieborów 

zawiesić postępowanie w 
do czasu przedłożenia 

na środow isko. 

po s tanawiam 

sprawie wydania decyzji o 
przez wnioskodawcę raportu 

UZASADNIENIE 

środowiskowych uwarunkowaniach, 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

W dniu 27 lutego 2018 r. do Wójta Gminy Nieborów wpłynął wniosek firmy Boltfast 
Sp. z o. o. ul. Zakładowa 16a, 62-51 O Konin reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Jałoszyńskiego 
oraz Pana Pawła Jasińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku cynkowni płatkowej na działce nr 7 16/9 
w miejscowośc i Bełchów, gm. Nieborów. 

W wyniku analizy wniosku organ stwierdził, że planowane przedsięwzięcie należy 
do kategorii przedsięwzięć wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, a także § 3 ust. I pkt 11 
i pkt 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 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. 1, w związku z art. 78 ust. I pkt 2 ustawy 
ooś Wójt Gminy Nieborów wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi , Państwowego Powiatowego Inspektora San itarnego w Łowiczu oraz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o opinię 
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 16.03.2018 r. nr PSSE ZNS 4 7 l /3/20 I 8 Pa11stwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Łowiczu wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym uznał za zasadne sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 29 marca 2018 r. 
nr WOOŚ.4220.213.2018.KDz.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. I i ust. 4 ustawy oo.ś Wójt 

Gminy Nieborów postanowieniem z dnia I 6.04.2018 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu. 

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 ustawy oo.ś, 
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 wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak wyżej. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenie. 

Otrzymują: 

I. Boltfast Sp z o.o.- inwestor 
2. strony postępowania wg wykazu 

Do wiadomości: 
I. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

ul. Traugutta 25 
90-113 Łódź 

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

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Łowiczu 
ul. Nowa 5 
99-400 Łowicz 

4. www.bip.nieborow.pl 
5. Sołtys wsi Bełchów - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 

6. Urząd Gminy Nieborów- tablica ogłosze11 
7. a/a 


