
WÓJT GMINY NIEBORÓW 
Al. Legionów Polskich 26 

99-416 Nieborów, woj. łódzkie 
tel.0-46/ 838-56-13, fax 838-56-58 · 

ROS.6220.11.2014.JS.14 

Nieborów, dnia 15.02.2016 r. 

Postanowienie 

Na podstawie art. 113 § 1, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 

postanawiam 

sprostować z urzędu decyzję Wójta Gminy Nieborów nr ROS.6220.11.2014.JS.13 z dnia 28.01.2016 r. 
w następujący sposób: 

na stronie czternastej w pouczeniu decyzji sformułowanie „ Wniosek o wydanie powyższej 
decyzji, zgodnie z art. 72 ust. 3 powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat 
od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin 
ten może być przedłużony o dwa lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego 
znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki 
określone w tej decyzji." 

zastąpić sformułowaniem „ Wniosek o wydanie powyższej decyzji, zgodnie z art. 72 ust. 3 
powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może być przedłużony 
o cztery lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać 
na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. " 

UZASADNIENIE 

W dniu 02.07.2014 roku do Wójta Gminy Nieborów wpłynął wniosek inwestora firmy Nestor 
Springs Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Fabryczna lE, 32-602 Oświęcim reprezentowanej przez 
pełnomocnika Pana Mariusza Grota w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej, o nazwie 
projektowej Kompina 1, o docelowej mocy do 1,3 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, 
trafostacją, złączem kablowo - pomiarowym oraz zjazdami z dróg w miejscowości Kompina, realizowanej 
na działkach nr ewid . 357, 358, 359 i 91/3 obręb Kompina, gm. Nieborów oraz na działce nr 301, obręb 
Gągolin Południowy, gm. Kocierzew Południowy, powiat łowicki. 

W toku prowadzonego postępowania w dniu 28.01.2016 r. Wójt Gminy Nieborów wydał decyzję 
ROS.6220.11.2014.JS.13 uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania planowanego przedsięwzięcia oraz 
określił warunki jego realizacji. W wydanej decyzji - w pouczeniu błędnie wskazano termin złożenia 
wniosku. Po nowelizacji 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 (tj . Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 11 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza 
się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. la. 
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku 
lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, 
otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydal decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega 
etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. " 



Biorąc pod uwagę zaistniałą omyłkę pisarską prostuje się decyzję Wójta Gminy Nieborów 

z dnia 28.01.2016 r. nr ROS.6220.11.2014.JS.13 poprzez wpisanie w pouczeniu decyzji sformułowania 

„ Wniosek o wydanie powyższej decyzji, zgodnie z art. 72 ust. 3 powinien być złożony nie później 

niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 

ostateczna. Termin ten może być przedłużony o cztery lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki 

określone w tej decyzji.". 

Zgodnie z przepisem art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony 
prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki 

w wydanych przez ten organ decyzjach. Na mocy art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t .j . Dz. U. z 2016 r., poz. 23) powyższe przepisy stosuje się odpowiednio 

do postanowień. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sprawy postanowiono stwierdzić, jak w sentencji. 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo złożenia zażalenia do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nieborów w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia. 

Otrzymują: 

1. Mariusz Grot - pełnomocnik inwestora 
Weless Sp. z o.o. 
Al. Piłsudskiego 9 
90-368 Łódź 

2. Monika Niedziela 
Kompina 64 
99-416 Nieborów 

3. Irena Moszczyńska 
Kompina 21A 
99-416 Nieborów 

4. Waldemar Woliński 
Płaskocin 24 
99-414 Kocierzew 

5. GDDKiA 
Oddział w Łodzi 
ul. lrysowa2 
91-857 Łódź 

6. Gmina Kocierzew Południowy 
Kocierzew Południowy 83 
99-414 Kocierzew 

7. Sołtys wsi Kompina - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
8. Sołtys wsi Gągolin Południowy - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
9. Urząd Gminy Kocierzew Południowy - tablica ogłoszeń oraz BIP 
10. Urząd Gminy Nieborów - tablica ogłoszeń oraz BIP 
11. Strony w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.) 

12. A/a 


