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Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

i wystąpieniu do organów uzgadniających 

Zgodnie z ait. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z ait. 33, art. 34, art. 73 ust. 1 

i ati. 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 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Nieborów 

zawiadamia, 

że dnia_ 15.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 

Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

wraz z przyłączami w miejscowości Bobrowniki, realizowanej na działkach nr 2, 3, 4/1, 4/2, 

5, 6, 7, 8, 12, 14/1, 14/2, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 106 i 550, obręb Bobrowniki, gm. Nieborów 

oraz na działce nr 84 obręb Parma, gm. Łowicz. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 1 O § 1 i 73 § 1 w/w Kodeksu postępowania 

administracyjnego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 

do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 79 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), postępowanie o obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łowiczu. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień 

1 opmn. 

W oparciu o ait. 28 w/w Kodeksu postępowania administracyjnego oraz o dyspozycję 

art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, za strony postępowania uznano wnioskodawcę oraz właścicieli 



działek, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oraz właścicieli 

i władających nieruchomościami sąsiadującymi z działkami, na których realizowane będzie 

przedsięwzięcie. 

Zgodnie z ait. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 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. 

Do terminów załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 5 w/w Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 

dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
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