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ZAWIADOMIENIE 
o zakończeniu postępowania dowodowego 

Na podstawie art. I O ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania 
o zakończeniu postępowania prowadzonego z wniosku Pana Piotra Jagury w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 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. Nieborów wraz 
ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji. 

Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego 
w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 
postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. nr WOOŚ.4221.6.20 I 8.MŁo.3 uzgodnił warunki 
realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. I pkt I ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środo·wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). 
Pozostałe organy opiniuj ące, współuczestniczące w postępowaniu w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania dokumentów nie wydały opinii w przedmiotowej sprawie. 

Stosownie do art. 1 O § 1 K.p.a. 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 terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów 
Al. Legionów Polskich 26, 99-41 6 Nieborów, w pokoju nr 207 od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu, tj . 1°0 
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• 

Jednocześnie informuję, iż ze względu na konieczność przeprowadzenia dalszych czynności 
w postępowaniu z udziałem stron sprawa nie może zostać rozpatrzona w terminie określonym 
w art. 35 K.p.a. 
W związku z powyższym na podstawie art. 36 K.p.a. wyznaczam nowy termin załatwienia 
sprawy do dnia 13.07.2018 r. 

Otrzymują: 

I . Piotr Jagura - inwestor 
2. strony postępowania wg wykazu 
3. a/a 

Ogłoszono: 

1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów 
2. na stronie BIP Urzędu Gminy Nieborów www.bip.nieborow.pl 


