Wola Krzysztoporska, dnia 19.07.2013 r.
RB.6220.1.2012

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska na podstawie art. 33 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 (tekst jedn.: Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz.
1227 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o
docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją,
przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi
położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola
Krzysztoporska.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) każdy ma prawo do
składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na podstawie
art. 30 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś organ
administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Złożony przez Inwestora w styczniu 2013 roku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko był kilkakrotnie uzupełniany w związku z wezwaniami Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi. Postępowanie z udziałem społeczeństwa było przeprowadzone w
oparciu o raport w wersji nieostatecznej, wobec czego zdecydowano o powtórzeniu procedury w
zakresie brakujących elementów.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Woli
Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5, pokój nr 6, w poniedziałki od 9°° do 17°° a w pozostałe dni od
730 do 1530 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś informujemy o możliwości składnia
uwag i wniosków do Referatu Budownictwa Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul.
Kościuszki 5, pokój nr 6 w terminie od 25 lipca 2013 roku do 15 sierpnia 2013 roku.
Zgodnie z art. 34 i 35 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie
wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia
uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dn. 12.07.2013 r.
(otrzymanym w dn. 17.07.2013 r.), znak: WOOŚ.4242.45.2013.TO.8 uzgodnił warunki
realizacji przedmiotowej inwestycji.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej: www.bip.wolakrzysztoporska.pl., wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul.
Kościuszki 5 oraz przekazane Sołtysowi Sołectwa Borowa, Bogdanów, Kamienna celem
wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca - WOLA-WIND Sp. z o.o. Spółka w organizacji - Pan Mariusz Grot Sin Sp. zo.o.
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez zamieszczenie obwieszczenia na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
- stronie internetowej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej: http://www.bip.wolakrzysztoporska.pl/ ,
- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia:
- tablica informacyjna - sołtys miejscowości Borowa, Bogdanów, Kamienna
3. A/a

Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu należy niezwłocznie przekazać do Urzędu Gminy Wola
Krzysztoporska, pok. nr 6.
wywieszono dnia …........................................
zdjęto dnia …..................................................
podpis i pieczątka …......................................

