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Za wiadomien ie
o wszczeciu post^powarfia adrmmstracyjneso ~w sprame wvdama decyzu

o srodowiskowvch uwcirunkowamachj_wvstwemu do orsanow omniujacvch

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post^po^vania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,
w zwiqzku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodomsku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.

247) zwanq dalej ustaw^ oos
zawiadamiam,
ze w dniu 17.03.2021 r. na wniosek Gminy Nieborow reprezentowanej przez pehiomocnika
Pana Marcina Szewczyka zostalo wszcz^te post^powanie administracyjne w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegajqcego na
,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie-Budowa sciezki pieszo-rowerowej",

reahzowanego na dzialkach m" 868, 883, 884, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 825/1, 826/1,
826/3, 827, 828, 829, 830/3, 830/4, 830/2, 831/1, obr?b Nieborow, gmina Nieborow, powiat
towicld, wojewodztwo lodzkie.
W zwiqzku z powyzszym infoi-muj ? o uprawnieniach wszystkich stron tego
post^powania wynikajqcych z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziahi w kazdym jego
stadium. Z dokumentacj^ w powyzszej sprawie mozna si? zapoznac w siedzibie Urz^du

Gminy Nieborow Referat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska, Aleja Legionow Polskich 26,
I pi^tro, pokoj nr 207, od poniedziatku do pi^tku w godzinach pracy urz^du.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminow zalatwienia sprawy nie wlicza si? terminow
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych czynnosci, olaesow
zawieszenia post^powania oraz okresow opoznien spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezaleznych od organu.
Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsi^wzi^c mog^cych potencjalnie znaczqco
oddzialywac na srodowisko, olcreslonych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzqdzenia Rady Ministrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^zi^c mogqcych znaczqco oddziatywac
na srodomsko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo^ organem wtasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi$wzi?cia jest Wojt Gminy
Nieborow.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy oos, decyzj^ o srodowiskowych

uwarunkowaniach wydaje si? po zasi?gni?ciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowiczu oraz
Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu. Wobec powyzszego rozstrzygni^cie
sprawy nast^pi po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnien.
Liczba stron niniejszego post?powania przeki-acza 10, dlatego tez zgodnie z art. 49
k.p.a., w zwi^zku z art. 74 ust. 3 ustawy oo^ oraz art. niniejsze zawiadomienie zostaje podane
stronom do publicznej wiadomosci poprzez publiczne obwieszczenie: zamieszczenie

w publicznie dost^pnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du
Gminy Nieborow bip.nieborow.pl, na tablicy ogloszen sotectwa Nieborow oraz na tabhcy

informacyjnej w siedzibie Urz^du Gminy Nieborow.
Zawiadomienie - obwieszczenie uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni od dnia
pubhcznego ogtoszenia.

Otrzymujq:
1. Pan Marcin Szewczyk - pehiomocnik Inwestora
2. Strony post^powania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a
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