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OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.,) zwanej dalej k.p.a., 

zawiadamiam strony postępowania 

o wydanej w dniu 19.08.2020 r. decyzji Wójta Gminy Nieborów o umorzeniu w całości 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch dróg gminnych o długości 1,00 km 
na odcinku od autostrady A2 - obręb Dzierzgów do drogi krajowej nr 70 w m. Bełchów oraz 
o długości 1,221 km na odcinku od drogi krajowej nr 70 do drogi gminnej położonej 

w obrębie Bełchów wraz z budową skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi 
krajowej nr 70 - (km 13+662) w miejscowości Bełchów, gm. Nieborów oraz budową 
infrastruktury towarzyszącej. 

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. 

Zgodnie z art. 7 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.) jeżeli liczba stron 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego 
postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś 
z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji 
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego 
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji 
publicznej. 

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Skierniewicach, ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice, za pośrednictwem 
Wójta Gminy Nieborów w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom decyzji. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane - a decyzję za doręczoną- po upływie 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 19.08.2020 r. 

Otrzymują: 

1. Urząd Gminy Nieborów - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
2. Sołtys wsi Dzierzgów - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
3. Sołtys wsi Bełchów - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
4. Strona BIP Urzędu Gminy Nieborów www.bip.nieborow.pl 


