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Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracvinego w sprawie wydania decyzii 

o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniuiących 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej w skrócie k.p.a., 
w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 
zwaną dalej ustawą ooś 

zawiadamiam, że: 

1. w dniu 25.11.2019 r. na wniosek Inwestora - Panattoni Europe Sp. z o.o. z dnia 
21.11.2019 r. reprezentowanego przez Panią Katarzynę Giersz, zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu 
magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno
administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach 
ewidencyjnych nr 373, 374/2, 371, 372/2, 376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 
368, 369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384, 386, 385/2, 387/2 
w miejscowości Dzierzgów, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie. 

2. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 37, pkt 54 i pkt 58 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

3. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt 
Gminy Nieborów. 

4. Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydaje się po zasięgnięciu opinii: 

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu 
• Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich 

w Warszawie. 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień 
i opinii. 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 

wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Uwagi 
i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, Aleja Legionów Polskich 26, I piętro, pokój nr 207, od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu. 

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 



postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo przyczyn niezależnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 § I k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. 

Zgodnie z art. 7 4 ust. 3d „ W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem 
zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi: 
I) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się 
w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się 
w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego 

- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt I - nabywca i zbywca 
są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. 

3e. Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3d i prowadzenie postępowania bez udziału nowego 
właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania 
administracyjnego." 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w przypadku gdy liczba stron postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej 
decyzji przekracza JO, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku 
z powyższym zawiadamiam strony przedmiotowego postępowania, że o pozostałych etapach 
postępowania strony będą informowane wyłącznie w formie obwieszczenia. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 11.12.2019 r. 

Pouczenie 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Otrzymują: 

I. Katarzyna Giersz 
2. Strony wig rozdzielnika 
3. Sołtys wsi Dzierzgów - tablica ogłoszeń 
4. Urząd Gminy Nieborów - tablica ogłoszeń i BIP 
5. a/a 

Wywieszono w dniu: .......................... .. 

Zdjęto w dniu: .......................... . 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (I 4 dni) nie licząc dnia wywieszenia i dnia zdjęcia. 


