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ROS.6220.5.2018.JS 

Nieborów, 02.03.2020 r. 

OBWIESZCZENIE 
o udziale społeczeństwa 

Zgodnie z art. 30 i art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 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 2020 r., poz. 283) Wójt Gminy Nieborów 

podaje do publicznej wiadomości 

informację o przystąpie.niu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu 
procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku cynkowni płatkowej na działce nr 716/9 
w miejscowości Bełchów, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie. 

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 27.02.2018 r. pełnomocnika 
Inwestora BOL TFAST Sp. z o. o. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Nieborów. 

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z§ 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

W dniu 14.05.2019 r. do Wójta Gminy Nieborów wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku cynkowni płatkowej na działce nr 716/9 w miejscowości 
Bełchów, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie. 

W toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia przez: 

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr WOOŚ.4221.67.2019.PJe.7 z dnia 29.01.2020 r., 

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie nr WA.RZŚ.436.1.943.2019.ZZ0S.KP z dnia 27.02.2020 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nie zajął stanowiska w sprawie. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, 
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni 
tj. od dnia 4 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, Al. Legionów Polskich 26, I piętro, pokój nr 207, w godzinach pracy urzędu oraz na adres: 
gmina@nieborow.pl. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Nieborów przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieborów, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.bip.nieborow.pl oraz tablicy sołectwa Bełchów i sołectwa Bełchów Osiedle. 

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

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


