
Nieborów, 10.11.2015 r. 

ROS.6220.40.21.2013.JS 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Nieborów o udziale społeczeństwa 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 30 i art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Nieborów zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. Budowa obory bydła mlecznego planowanego na działce nr 251 
w obrębie Sypień, gm. Nieborów, której inwestorem jest Pan Krzysztof Kardjalik. 

W ramach prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Łodzi uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Łowiczu w wyznaczonym terminie nie zajął stanowiska. 

Decyzją ROS.6220.40.13.2013.JS z dnia 27 maja 2015 r. Wójt Gminy Nieborów 
uzgodnił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określił 

warunki jego realizacji. 
W wyniku złożonego przez stronę postępowania odwołania powyższa decyzja została 

uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach w całości 

i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 
Strona skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Skierniewicach, w wyniku czego oryginały akt przekazano 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje 
wykonania tłecyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, w związku 
z powyższym organ I instancji obowiązany jest prowadzić postępowanie. 

W wyniku ponownej analizy zgromadzonego w sprawie materiału oraz jego 
uzupełnień tut. organ rozszerzył krąg stron postępowania. 

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron 
oraz mając na uwadze zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym jego stadium 
i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań przed wydaniem decyzji, osoby zainteresowane realizacją przedsięwzięcia mogą 

zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 13 listopada 2015 r. do 3 grudnia 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Aleja Legionów Polskich 26, I piętro, pokój nr 207, w godzinach pracy urzędu 

oraz na adres: gmina@nieborow.pl. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Nieborów 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Otrzymują: 

1. Gmina Nieborów - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
2. Sołtys wsi Sypień - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
3. www.nieborow.pl 
4. a/a 


