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Łódź, 13 października 2020 r. 

 

 

 

 

WOOŚ.4220.577.2020.TWo.2 

 

Sz. P. Jacek Papuga 

Wójt Gminy Nieborów 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art.77 ust. 6 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.), 

w postępowaniu w przedmiocie wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko przedsięwzięcia, w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Nieborów 

z 10 sierpnia 2020 r., znak: ROS.6220.19.2020.JS, w ramach sprawy administracyjnej, dotyczącej 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa  elektrowni 

fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 

o nr ewid. 58 obręb: Dzierzgówek, gmina Nieborów”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Łodzi 

z a w i a d a m i a ,  ż e :  

1) dotrzymanie wyznaczonego terminu wydania orzeczenia kończącego postępowanie o wydanie opinii 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia nie jest możliwe 

z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej; 

2) wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 10 listopada 2020 r. 

U z a s a d n i e n i e  

Pismem z 10 sierpnia 2020 r. znak: ROS.6220.19.2020.JS Wójt Gminy Nieborów wystąpił 

do tut. organu o opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

załączając m.in.: kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w toku weryfikacji karty informacyjnej 

przedsięwzięcia wystąpił 25 sierpnia 2020 r. do Wójta Gminy Nieborów o przekazanie uzupełnienia 

dokumentacji. Uzupełnienie przekazano przy piśmie z 7 września 2020 r.  

Aktualnie tut. Organ analizuje przedłożone uzupełnianie do karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

Ze względu na stopień skomplikowania sprawy oraz konieczność przeanalizowania całej 

zgromadzonej dokumentacji, przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie 

to 10 listopada 2020 r. Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia determinowany jest wymogiem 

należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy. 

Zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ 

administracji publicznej obowiązany jest powiadomić strony (w tym przypadku za pośrednictwem organu 

gminy), również w przypadku zwłoki w załatwieniu spawy z przyczyn niezależnych od organu. 
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Informuję, że zgodnie z art. 37. § 1. k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

§  2.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

§  3.  Ponaglenie wnosi się:  

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 

2) do organu prowadzącego postępowanie  jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

 

 

Kazimierz Perek  
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/ 

Otrzymuje: 

1. Adresat (ePUAP). 

 

Sprawę prowadzi: Tomasz Woźniak, tel. (42) 665-09-76 

 


