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OBWIESZCZENIE
o zakonczeniu post^powania
Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 i art. 75

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa \v ochrome srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodo^wisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiqzku
z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
w nawiqzaniu do wniosku Inwestora w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj^cego na ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr
1322E w Nieborowie-Budowa sciezki pieszo-rowerowej", reahzowanego na dzialkach nr:

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 towicki, wojewodztwo todzkie
zawiadamiam, ze
• Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 01.06.2021 r.
nr WOOS.4220.251.2021.ZZ1.5 wydat opini? o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania ww. przedsi^wzi^cia na srodowisko,
• Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu pismem z dnia 06.09.2021 r.
nr WA.ZZS.5.435.1.120.2021.MP wydal opini^ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania ww. przedsi^wzi^cia na srodowisko,
• Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Lowiczu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nie zajql stanowiska,
co traktuje si? jako brak zastrzezen.
Zgromadzony w sprawie material; dowodowy umozliwia wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsi^wzi^cia.
W zwi^zku z powyzszym na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam strony przedmiotowego

post^powania o mozliwosci zapoznania si? ze zgromadzon^ dokumentacj^ w sprawie przed
jej ostatecznym rozstrzygni^ciem, w Urz^dzie Gmmy Nieborow, Referat Rolnictwa i Ochrony
^rodowiska, Al. Legionow Polskich 26, 99-416 Nieborow, w pokoju nr 207, od poniedzialku
do pi^tku w godzinach pracy urz^du w termmie 7 dni od dnia ogloszenia zawiadomienia.
Po uplywie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Zawladomieme uwaza si^ za dokonane po upiywie 14 dni od dnia pubUcznego ogtoszenia.
Dzienpublicznego obwieszczenia wskazuje na: 14 wrzesnia 2021 r.

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

• Urzqd Gminy Nieborow - tablica ogloszen
• www.brD.nieborow.ul

• Soltys wsi Nieborow - tablica ogioszen
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