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Sz. P. Jarostaw Papuga

Wojt Gminy Nieborow

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa, w zwiqzku z art. 77

ust 6 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spo+eczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1029), w nawiqzaniu do wystqpienia Wojta Gminy Nieborow

z5 maja 2021 r., znak: ROS.6220.19.2019.MW w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji

przedsi^wzi^cia polegaj^cego na budowie i eksploatacji zespotu magazynowo-ushjgowo-

produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi wraz z tow. infrastrukturq, w tym

zespotami parkingow na dziatkach ewidencyjnych 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 miejscowosci Dzierzgow, gm. Nieborow, powiat bwicki, woj. ^odzkie, zwanego dalej

przedmiotowym przedsi^wzi^ciem, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, zwany dalej

RDOSwtodzi,

zawiadam ia, ze:

1) dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOS w todzi uzgodnienia warunkow

realizacji ww. przedsi^wzi^cia nie jest mozliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy

administracyjnej oraz koniecznosc dokonania analizy przedtozonego uzupetnienia raportu

o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko;

2) wydanie rozstrzygni^cia w sprawie nast^pi w przewidywanym terminie do 8 sierpnia 2022 r.

UZASADN1ENIE

Pismem z 5 maja 2021 r., znak: ROS.6220.19.2019.MW Wojt Gminy Nieborow wyst^pit

do tut. organu o uzgodnienie warunkow realizacji przedsi^wzi^cia polegaj^cego na budowie

i ekspioatacji zespotu magazynowo-ustugowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-

administracyjnymi wraz z tow. infrastrukturq, w tym zespotami parkingow na dziatkach

ewidencyjnych 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 miejscowosci Dzierzgow,

gm. Nieborow, powiat towicki, woj. -todzkie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska wtodzi

90-113 todz, ul. Traugutta25, tel,: +48 (42)665-03-70, fax: +48(42) 665-03-71, adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap:/100598750/SkrytkaESP
Adminlstratorem danych osobowych jest Regionafny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi. Podstawq przetwarzania danych osobowych Jest wypelnienie

abowiqzku ustawowego. Kazdej osobie fizycznej, ktarej dane dotyczq, przystugujq uprawnienia: prawo do dost^pu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych w zakresie wynikajqcym z przepisow, a takze skarga do organu nadzorczego. Wi^cej informacji dotyczqcych ochrony danych

osobowych dost^pnych jest w siedzlbie organu oraz na stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/RODO
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Pismem z 10 czerwca 2021 r. znak: WOOS.4221.52.2021.lBa Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w todzi zwrocit si? do Wojta Gminy Nieborow o przestanie uzupetnienia

raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Pismem z 3 listopada 2021 r. Wojt Gminy Nieborow przesfat do tut. organu stosowne

uzupe^nienie w przedmiotowej sprawie.

Kolejnym pismem z 20 stycznia 2022 r. znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.6 tut. organ zwrocit

si? do Wojta Gminy Nieborow o przesfanie uzupetnienia raportu o oddziatywaniu przedmiotowego

przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Pismem z 20 kwietnia 2022 r. znak: ROS.6220.19.2019.IVIW Wojt Gminy Nieborow przestat

do tut. organu uzupetnienie b^dqce odpowiedzi^ na powyzsze pismo RDOS wtodzi.

Kolejnym pismem z 24 maja 2022 r. znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.8 RDOS wtodzi zwrocit

si? do Wojta Gminy Nleborow o uzupetnienie informacji zawartych w przedbzonym raporcie

o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi?wzi$da na srodowisko,

Pismem z 2 czerwca 2022 r znak: ROS.6220.19.2019.MW Wojt Gminy Nieborow przes+at

do tut. organu pismo b^d^ce odpowiedziq na powyzsze pismo RDOS w todzi.

Z uwagi na skomplikowanie przedmiotowej sprawy administracyjnej oraz koniecznosc

dokonania analizy przestanego uzupetnienia w sprawie przewidywany termin wydania

rozstrzygni^cia przez RDOS w todzi to termin do 8 sierpnia 2022 r. Wskazany termin

determinowany jest wymogiem nalezytego i wyczerpujqcego rozpoznania sprawy.

Ponadto tut. organ pismem z 24 maja 2022 r. znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.9 zwr6ci+ si?

do GDDKiA w Oddziat w todzi o zaj^cie stanowiska w zakresie mozliwosci realizacji
przedmiotowego przedsi^wzi^cia w kontekscie prawidtowego funkcjonowania przejscia dla matych

zwierz^t pod aufosfrad^ A2 w km 397+000 i do dnia dzisiejszego nie uzyskat odpowiedzi
na ww. pismo.

Zgocfnie z art. 36 § 2 k.p.a. o kazdym przypadku niezatatwienia sprawy w terminie organ

administracji publicznej obowiqzany jest powiadomic strony (w tym przypadku za posrednictwem

organu gminy), rowniez w przypadku zwtokl w zatatwieniu spawy z przyczyn niezaleznych

od organu.

Informuj?, ze zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie stuzy prawo do wniesienia ponaglenia,

jezeii:
1) nie zatatwiono sprawy w terminie okreslonym w art. 35 lub przepisach szczegolnych

ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynnosc);

2) post^powanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezb^dne do zatatwienia sprawy

(przewlektosc).

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3. Ponaglenie wnosi si^:

1) do organu wyzszego stopnia za posrednictwem organu prowadzqcego post^powanie;

2) do organu prowadzqcego post^powanie -jezeli nie ma organu wyzszego stopnia.
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/podpisano kwaSsfikowanym podpisem elektronscznym/

/pismo zostafo wydane w formie dokumentu elektronicznego/

Otrzymuie:
1. Adresat

Spraw^ prowadzs: Izabela BarySak, ie!. (42) 665 09 64


