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WojtGminy Nieborow

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

administracyjnego (Dz. D. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa, w zwi^zku z art. 77

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

ochronie, udziaie spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

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

Nieborow z 5 maja 2021 r, znak: ROS.6220.19.2019.MW w sprawie uzgodnienia warunkow

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

produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi wraz z tow. infrastruktur^, 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. todzkie, zwanego dalej

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

RDOSwtodzi,

zawiadam ia, ze:

1) dotrzymanie tenninu ustawowego wydania przez RDOS w Lodzi uzgodnienia warunkow

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

administracyjnej oraz koniecznosc cfokonania analizy przedfozonego uzupetnienia raportu

o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko;

2) wydanie rozstrzygni^cia w sprawie nast^pi w przewidywanym terminie do 7 pazdziernika

2022 r.

UZASADNIENIE

Pismem z 5 maja 2021 r., znak: ROS.6220.19.2019,MW Woj't Gminy Nieborow wyst^pif

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

i eksploatacji zespohj magazynowo-ustugowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-

administracyjnymi wraz z tow. infrastruktur^, w tym zespo+ami 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, powlat bwicki, woj. todzkie.

Pismem 2 10 czerwca 2021 r. znak; WOOS.4221.52.2021.IBa Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w todzi zwr6ci+ si^ do Wojta Gminy Nieborow o przes+anie uzupe+nienia

raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi

90-113 todz, ul. Traugutta 25, tel.: +48 (42)665-03-70, fax: +48 (42) 665-03-71, adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap: /100598750/SkrytkaESP
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowlska w t.odzi. Podstawq przetwarzania danych osobowych jest wypetnienie

obowlqzku Listawowego. Kazdej DEobie fizycznej, ktorej dane dotyczq, przys^ugujq uprawnienia: prawo do dost^pu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych w zakresie wynikajqcym z przepisow, a takze skarga do organu nadzorczego. Wj^cej infonnacji dotyczqcych ochrony danych

osobowych dost^pnych jest w siedzible organu oraz na stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/RODO



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

uzupetnienie w przedmiotowej sprawie.

Kolejnym pismem z 20 stycznia 2022 r. znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.6 tut. organ zwr6ci+

si^ do Wojta Gminy Nieborow o przestanie uzupetnienia raportu o oddzlatywanlu przedmiotowego

przedsi^wzl^cia na srodowisko.

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

do tut. organu uzupetnienie b^d^ce odpowiedziq na powyzsze pismo RDOS wtodzi.

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

si^ do Wojta Gminy Nieborow o uzupefnienie informacji zawartych w przedtozonym raporcie

o oddzla+ywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko.

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

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

Pismem z 28 czerwca 2022 r. znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.12 tut. organ zwroci^ si^

do Wojta Gminy Nieborow o uzupetnienie informacji zawartych w przedtozonym raporcie

o oddziafywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Pismem z 26 lipca 2022 r. znak: ROS.6220.19.2019.MW Wojt Gminy Nieborow przestat

do tut. organu pismo b^d^ce odpowiedzi^ na powyzsze pismo RDOS w ^odzi,

Z uwagi na skomplikowanie przedmiotowej sprawy administracyjnej oraz koniecznosc

dokonania anaiizy przesfanego uzupetnienia w sprawie przewidywany termin wydania

rozstrzygni^cia przez RDOS w l_odzi to temnin do 7 pazdziernika 2022 r. Wskazany termin

determinowany jest wymogiem nalezytego i wyczerpujqcego rozpoznania sprawy.

Zgodnie z art. 36 k.p.a. o kazdym przypadku niezatatwienia sprawy w terminie organ

administracji publiczne] obowi^zany jest powiadomic strony (w tym przypadku za posrednictwem

organu gminy), rowniez w przypadku zwtoki w za+atwjeniu sprawy z przyczyn niezaieznych

od organu.

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

jezeli:

1)nie zafatwiono 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 d+uzej niz jest to niezb^dne do zatatwienia sprawy

(przewlekfosc).

§ 2. Ponagienie zawiera uzasadnienie.

§ 3. Ponagienie wnosi si^:

1) do organu wyzszego sfopnia za posrednictwem organu prowadz^cego post^powanie;

2) do organu prowadz^cego postQpowanie - jezeli nie ma organu wyzszego stopnia.

Z up. Regionalnego Dyrektora

,i^^n^nv^^lkcwanvwdn'u iw'L vw uv Ochrony Srodowiska wtodzi
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^^&^S^-^U) Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w ^-odzi -

Regionalny Konserwator Przyrody
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

/pismo zostafo wydane w formie dokumentu elektronicznego/

Otrzymuie:
1. Adresat

Spraw^ pmwadzi: izabeSa Barylak, tel. (42) 665 09 64



Zgodnie 2 art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrekfywy 95/46AA/E (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), daiej
,,RODO" przedstawiam poniz:sze informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w tiodzi z siedzib^ wLodzi
przy ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz, e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl, tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap

/100598750/SkrytkaESP;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt z inspektorem ochrony danych nast^puje za pomocq adresu e-mail: iod.lodz@rdos.gov.pl;

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWI/\ZEK PODANIA DANYCH
Podstawq przetwarzania danych osobowych jest wyrazona zgoda, przez okres niezb^dny do reaiizacji wskazanego celu zgodnie
z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypelnienie obowiqzku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiqzek podania przez danych
jest: wymogiem zwi^zanym z reaiizacjq celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania okreslonych danych sq uzaleznione od podstawy prawnej przetwarzania;

ODBiORCY DANYCH
Dane mogq zostac przekazane innym organom publicznym, o ile: s^ one upowaznione do tego obowiqzujqcymi przepisami, realizujq
obowiqzek prawny ci^zqcy na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezb^dne dowykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, w ramach sprawowania w^adzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Czas, przez jaki b?dziemy przetwarzac dane osobowe, jest uzalezniony od podstawy prawnej stanowiqcej legalnq przestenk^
przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze b$d^ przetwarzane przez okres niezb^dny do realizacji celu
przetwarzania, w tym rowniez obowiqzku archiwizacyjnego wynikajqcego z przepisow prawa.

PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ/\
Kazdej osobie, ktorej dane osobowe sq przetwarzane przyslugujq uprawnienfa zwi^zane z przetwarzaniem danych osobowych: zqdanie
od administratora dost^pu do danych osobowych, zqdanie od administratora sprostowania danych osobowych, z^danie
cd administratora usuni^cia danych osobowych, dla przypadkow okreslony w art. 17 RODO, zqdanie od sdministratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, dla przypadkow okreslonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, dla przypadkow okresiony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urz?du Ochrony
Danych Osobowych;

OPERACJE NA DANYCH
Dane osobowe, osoby ktorej dotyczq, nie b^dq przekazywane do paristw trzecich i n;e b?d^ poddawane profilowaniu.


