
Vl/0Jl GMINY NIEBORÓW 
Al. Legionów Polskich 26 

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

ROS.6220.2.2016.JS 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Nieborów 

Nieborów, 18.03.2016 r. 

o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 
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.) 

zawiadamiam, 

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w dniu 18.03.2016 r. zostało wydane postanowienie o braku 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 10535 IE Kompina - Patoki, 
realizowanej na działkach nr 552 i 139 obręb Kompina i działce nr 106 obręb Patoki, 
gm. Nieborów. 

Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. 

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy 
Nieborów, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Legionów Polskich 26, 
I piętro, pokój nr 207, w godzinach pracy urzędu tj. od 7°0 do 15°0 w ciągu 7 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) strony mogą być zawiadamiane 
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez 
obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, jeżeli 
przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Otrzymują: 

I. Urząd Gminy Nieborów - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
2. Sołtys wsi Kom pina - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
3. Sołtys wsi Patoki - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
4. www.bip.nieborow.pl · 
5. a/a 


