
Piotr Jagura 
zam. ul. Wagnera 6/8 
96-100 Skierniewice 

Adres do korespondencji: 

Sypień 86, 99-416 Nieborów 

Skierniewice, dnia 28 sierpnia 201 lr. 

o U J{ZĄ I ) (.;M I NY 
...-J N I E B O R Ó W-'0 
u..r 

;: 2017 -08- 2 8 
~ N,_<,qs..~/:-n.;'·-~---~~-- ------ --------
$ llo e:c ;.c,lącz, 1kuw_ l, __ v_,fi:r-1t--J- ----·-· 

P o <1p;s ___ ____ __ ., ______ :1\1),1.., ,l.., __ f:: ___ _ ------· 
J 

WNIOSEK 

ójt Gminy 

Nieborów 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu kaczek wraz z obiektami towarzyszą

cymi na terenie fermy drobiu na dz. nr ewid. 587/1 w miejscowości SYPIEŃ 86, gmina Nieborów, 

powiat łowicki, województwo łódzkie, wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczą

co oddziaływać na środowisko, wymienionych w§ 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz_ U. 

2016, poz. 71) ze względu na rozbudowę istniejącego przedsięwzięcia wymienionego § 3 ust. 1 pkt 102 

(chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w§ 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych 

jednostek przeliczeniowych inwentarza - DJP}. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania t erenu, a także decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu 

budowlanego. 

Załączniki: 

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany t eren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

2. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na któ

rym będzie realizowane przedsięwzięci e, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddzia

ływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej dołączonym do karty informacyjnej; 

3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

4. Karta informacyjna przedsięwzięcia - 3 egzemplarze; 


