
Nieborów, 30.08.2019 r. 
99A16 Kieborow. 

ROS.6220.5.2018.JS 

ZAWIADOMIENIE 

Działając na podstawie art. 9 w związku z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwaną dalej k.p.a., Wójt 
Gminy Nieborów 

zawiadamia 

1. strony postępowania, że sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 3 5 
kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na konieczność uzupełnienia raportu, 

2. wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.10.2019 r. 

Uzasadnienie 
Pismem z dnia 16.05.2019 r. Wójt Gminy Nieborów wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego 
na budowie budynku cynkowni płatkowej na działce ur 716/9 w miejscowości Bełchów, 

gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie. Z uwagi na niespójność sporządzonego do sprawy raportu 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem nr WOOŚ.4221.67.2019.PJe z dnia 
19.06.2019 r. wezwał do uzupełnienia raportu. 

Do dnia dzisiejszego Inwestor nie dostarczył uzupełnienia raportu. 
Mając na uwadze skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność złożenia uzupełnienia 

(wyjaśnienia) do raportu a następnie przeanalizowania otrzymanego uzupełnienia przed wydaniem 
decyzji wymusiły przedłużenie niniejszego postępowania. 

Powyższe spowodowało konieczność zawiadomienia o przyczynach zwłoki w załatwieniu 
sprawy oraz wyznaczenie nowego terminu jej załatwienia do dnia 31.10.2019 r. 
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji niniejszego zawiadomienia. 

Pouczenie 
Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nieborów w sytuacji, kiedy nie załatwiono sprawy 
w terminie określonym w art. 3 5 kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanych 
w trybie art. 36 § 2 (bezczynności) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej 
niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Referat 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Legionów Polskich 26, I piętro, pokój nr 207, w godzinach 
pracy urzędu, na każdym etapie toczącego się postępowania. 

Otrzymują: 

1. Boltfast Sp. z o.o. - Inwestor 
2. Strony postępowania wg rozdzielnika 
3. a/a 

Do wiadomości: 
I. Urząd Gminy Nieborów - tablica ogłoszeń 
2. www.bip.nieborow.pl 


