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OBWIESZCZENIE 

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

Zgodnie { art. 30 i art. 33 w związku z art. 79 ust. l ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o uddstępnianiu 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, 

że postanowieniem WOOŚ-l.4242.247 .2014.TO.12 z dnia 01. l 0.2015 r. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na budowle 1 elektrowni wiatrowej, o nazwie projektowej Kompina 2 
o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, 
trafostacją, złączem kablowo - pomiarowym oraz zjazdami z dróg. Lokalizacja: 
Komp/na, gm. Nieborów, działki nr ewid. 357, 358, 359 I 91 /3 oraz Gągolin 
Południowy, gm. Kocierzew Południowy działka nr ewid. 301, której inwestorem 
jest Nestor Springs Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Fabryczna l E, 32-602 Oświęcim 
reprezentowana przez Pana Mariusza Grota. 

Organ właściwy do wydania decyzji w tej sprawie przed jej wydaniem zapewnia 
udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się 

z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni tj. od dnia 30 listopada do 20 grudnia 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Al. Legionów Polskich 26, I piętro, pokój nr 207, w godzinach pracy urzędu 
oraz na adres: gmina@nieborow.pl. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

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

Otrzymują: 

l. Sołtys wsi Kompina - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
2. Sołtys wsi Gągolin Południowy - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
3. Urząd Gminy Kocierzew Południowy - tablica ogłoszeń 
4. Urząd Gminy Nieborów - tablica ogłoszeń 
5. www.bip.nieborow.pl 
6. a/a 


