PRoToKÓŁ

z rozprawy administracyjnej otwartej dla spoleczeństw a,, przeprowadzonej w dniu
2012 r. o godz. 1200 w Domu Ludowym w Krzyżanowie.

3l maja

Rozprawę przeprowadzono, w związku z postępowaniem prowadzonym przez Wójta Gminy
Wola Krzysztoporska z wniosku spółki SIN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Milionowa Ż1, 93-105 Łódż
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do
2 MYtl wraz z drogą dojazdową, placem manewroĘJr'm' trafostacją, przyłączem
elektroenergeĘcznym, zlączem kablowo - pomiarowym oraz zjazd,em z drogi polożonych na
dzialkach o nr ewid. 62/4,6314' l24 obręb geodezyjny Krzyżanów, gm. Wola Krzysztoporska.

o teminie'

miejscu i przedmiocie rozprawy poinlbrmowano obwieszczeniem Wójta Gminy Wola
Krzysztoporska z dnia l6.05.20l2r.,znak: RB.6131.17.201 1 .
obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5.
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
na tablicy ogłoszeń Sołectwa KrzyŻanów,
na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gąski,
na tablicy ogłoszeń Sołectwa Glina
Rozprawą kierowali:
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Na początku rozprawy przywitano wszystkich zebranych, następnie Pani Katarzyna Kowalska

przedstawiła przedmiot rozprawy, dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwżięcia
oraz program roZpra\ły.

Jednocześn ie poinlormowano, Że:

-

_

-

uczestnikom rozprawy przysługuje prawo zadawania py.tań, wnoszenia uwag i zastrzeŻeń, co
należy robió za pośrednictwem prowadzącego rozprawę' przy jednoczesnym podaniu imienia
i nazwiska w celu zapisania pytań do protokołu,
uczestnikom rozprawy przysługuje prawo do wniesienia lwag i zastzeŻeń co do treści
protokołu,
rozprawa służy zagwarantowaniu dobĄ komunikacji społeczeństwa z organami administracji
publicznej i inwestorem,
protokół z rozprawy zostanie umieszczony na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu gnriny Wola Krzysztoporska.

Program rozprawy:
l. Przedstawienie przebiegu poStępowania administracyjnego.
2. P r ezentacja proj ektowanego przedsięwzięcia.
3. Zap1Ąania, ttwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez uczestników rozprawy wraz z odpowiedziami
lub stanowiskiem inwestora i autorów opracowania.
4. odcz1.tanieprotokołu.
5. Zakończenie rozprawy.

uczeStników rozprawy wraz

z odpowiedziami i

/

omówienie poprawek i uzupełnień w tekście protokołu:

osoby biorące udział w postępowaniu zapoznały się z treściąprotokołu.

lś

/

LISTAOBECNOSCI

o godz. l200 w sprarłie wydania decyzji
na rozprawie administracyj nej w dniu J l ma1a2012 r.
inwestycyjnego polegającego
środowiskowych u*u'unko*uiiu'h dla planowanego przedsięwzięcia
mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową,
na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelówej
znvm' zł1c1ery^\1u|yo _
placem manewrowym, trafoStacj ą pi'yłą"zem elektroenergetyc
fio.iu.o*y,]l orur'ł1u.dr^'d.og-ipołozó'-'ychnadziałkachonrewid.6Ż14,6314,124obo

geodezyjny KrzyŻanórł', gm' Wola Krzysztoporska'
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