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Nieborów, 29.05.2020 r. 

ROS.6220.8.2020.JS 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zwanej dalej k.p.a., 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.) oraz§ 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), w nawiązaniu do wniosku Inwestora 

reprezentowanego przez Panią Magdalenę Michalak z dnia 13.03.2020 r. 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 

zawiadamiam, że 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 18.05.2020 r. 

nr WOOŚ.4220.242.2020.MRe.2 wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, 

• Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu pismem z duia 04.05.2020 r. 

nr WA.ZZŚ.5.435.1.316.2020.MS wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, 

• Pai'tstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nie zajął stanowiska, 

co traktuje się jako brak zastrzeżeń. 

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy umożliwia wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym na podstawie art. 1 O k.p.a. zawiadamiam strony przedmiotowego 

postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie przed 
jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia 

w Urzędzie Gminy Nieborów, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, AL Legionów Polskich 

26, 99-416 Nieborów, w pokoju nr 207, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. 

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

Otrzymują: 

1. Magdalena Michalak - peh1omocnik Inwestora 
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 

• Urząd Gminy Nieborów - tablica ogłoszeń 
• www.bip.nieborow.pl 
• Sołtys wsi Dzierzgówek - z prośbą o wywieszenie na soleckiej tablicy oglosze11 

3. a/a 

mgr 


