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Nieborów, 28.05.2020 r. 
ROS.6220.13.2020.JS 

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyżnego 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 2020 r. poz. 256) zwanej dalej lep.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 w dniu 22.05.2020 r. na wniosek Pana Tomasza Zalazewskiego - pełnomocnika 

Inwestora: Powiatu Łowickiego z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, 
w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu ul. Jana Pawła II 
173/175, 99-400 Łowicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na przebudowie obiektu mostowego nr JNI 01014467 - most na rzece Bzurze w ciągu drogi 
powiatowej nr 2714 E relacji Ruszki - Kompina - Nieborów w miejscowości Kompina, 
realizowane na działkach nr 139,328,346, 761,345,217,218, 553, 628/1 i 628/2. 

W związku z powyźszym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego 
postępowania wynikających z art. 10 lep.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego 
stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie moźna 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. 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na frodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

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. 

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 oraz 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie. Wobec 
powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień. 



Liczba stron niniejszego postępowania przelaacza 1 O, dlatego też zgodnie z art. 49 
lep.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom 
do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie: zamieszczenie w publicznie 
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Nieborów www.bip.nieborow.pl, na tablicy ogłoszeń sołectwa Kompina oraz na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów. 

Otrzymują: 

1. Pan Tomasz Zakrzewski - pełnomocnik Inwestora 
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 lep.a. 
3. a/a 

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


