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Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzii 

o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniuiqcych 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

zwaną dalej ustawą ooś 

zawiadamiam, że: 

1. w dniu 17.03.2020 r. na wniosek Inwestora z dnia 13.03.2020 r. reprezentowanego przez 

Panią Magdalenę Michalak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW i powierzchni do 2,0 ha wraz 
z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 49 położonej w Dzierzgówku, gmina 

Nieborów. 
2. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b 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. 
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. 
Z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać 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. 

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie 
załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 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. 



W świetle art. 33 kp.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba 
fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał 

lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. Zgodnie z art. 40 kp.a. pisma doręcza 
się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. 

Zgodnie z art. 41 § I kp.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 § 2 w razie zaniedbania obowiązku 
określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
ooś oraz art. 49 kp.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej 
wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów bip.nieborow.pl, tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Nieborów Aleja Legionów Polskich 26 oraz wywieszone na tablicy ogłosze11 sołectwa 
Dzierzgówek 
Zgodnie z art. 49 kp.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 
W załączeniu do postanowień art. 61 § 5 kp.a. przekazuję klauzulę informacyjną odnośnie 
przetwarzania danych osobowych. 

Ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty: 
1. strona BIP UG Nieborów bip.nieborow.pl 
2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nieborów 
3. Tablica ogłosze11 sołectwa Dzierzgówek 

Otrzymują: 

1. Pani Magdalena Michalak - pełnomocnik Inwestora 
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 
3. a/a 

Sprawę prowadzi: 
Inspektor - Justyna Siewierska, tel. ( 46) 838 56 13 wew. 207 


