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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 ze zm.) Wójt 
Gminy Nieborów 

podaje do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu 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 i eksploatacji 
zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi 
oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 373, 374/2, 371, 
372/2, 376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 
384, 386, 385/2, 387/2 w miejscowości Dzierzgów, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie. 

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Pani Katarzyny Giersz z dnia 
25.11.2019 r. występującej w imieniu Inwestora Panattoni Europe Sp. z o.o. 

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 37, pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 O września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 
Nieborów, a organami biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi 
do dokonania uzgodnienia jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łowiczu, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu. 

W dniu 19.08.2020 r. do Wójta Gminy Nieborów wpłynął raport o oddziaływaniu 
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo
usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą, 
w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 373, 374/2, 371, 372/2, 376, 377/2, 378, 
379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384, 386, 385/2, 387/2 w 
miejscowości Dzierzgów, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie. 

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 24 sierpnia 2020 r. do 22 września 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 Dzierzgów. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od ......................... do ........................ . 


