
wosr Gi~11NY l~IE80 RÓW 
Al. Legionów Polskich 26 

99-41 6 Nieborów, woj . łódzkie 

tel. 0-46/ l<:JR.S6-B . fax 838-56-51\ 

ROS.6220.14.2017.JS 
Nieborów, 31.08.2017 r. 

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 
i wystąpieniu do organów uzgadniających 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej w skrócie KPA, w związku z art. 73 ust. I 
i art. 75 ust. I pkt 4 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 2017 r. poz. 1405) zwaną dalej ustawą ooś 

zawiadamiam, 

że w dniu 28.08.2017 r. na wniosek Pana Piotra Jagury zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego 
do chowu kaczek wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie fermy drobiu na działce 
nr 587/1 w miejscowości Sypień 86, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie, 

wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji. 
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 

wynikających z art. I O KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Uwagi 
i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, Aleja Legionów Polskich 26, I piętro, pokój nr 207, od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu tj. 7:00 - 15:00. 

Na podstawie art. 64 ust. l i 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. I pkt 92 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Pa11stwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Łowiczu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzii. Wobec 
powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnie11 
i opinii. 

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo przyczyn niezależnych od organu. 
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