
 

Nieborów, dnia 20.11.2020 r. 

Znak: GKI. 6733.6.9.2020 

 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY NIEBORÓW 

o zakończeniu postępowania dowodowego 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z  2020 poz. 293 z późn zm.) oraz art. 10 w związku z art. 49 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 

256)  

zawiadamiam 

że zakończone zostało postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Gminy Nieborów, Al. 

Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów z dnia 30 września 2020 r., w sprawie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej 

linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego Alei Lipowej, realizowanej na 

fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieborów, gmina Nieborów, 

oznaczonej działką ewidencyjną Nr 881. 

       W toku postępowania został zgromadzony materiał dowodowy, dający podstawę do jej 

zakończenia decyzją administracyjną. Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego 

postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie uzgodniono ww. inwestycję ze 

Starostą Łowickim (postanowienie z dnia 29.10.2020 r. nr OS.6123.153.2020), Łódzkim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi (postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r. 

WUOZ-PP.5151.916.2020.LL), Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi 

(przyjęto stanowisko organu uzgadniającego jako milcząca zgoda na podstawie art. 53 ust 5c 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz Dyrektorem Bolimowskiego 

Parku Krajobrazowego w Skierniewicach (przyjęto stanowisko organu uzgadniającego jako 

milcząca zgoda). 

       Wobec powyższego informuję, że przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony 

postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wypowiedzieć się co do  

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

       Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. 

       Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów  

Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, w pokoju nr 106 od poniedziałku do piątku  

w godzinach pracy urzędu.  

       Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 20 listopada 2020 r. 

poprzez  zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów 

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów.  

 

 

Wójt Gminy Nieborów 

 

(-) Jarosław Papuga 

 

 


