Wola Krzysztoporska, dn. 16.08.2012 r.
RB.6220.5.2012
ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących
Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 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)

zawiadamiam

iż na wniosek Spółki LT. Energia, Spółka z o. o., ul. Kołłątaja 42, 97-500, złożony w dniu 23
lipca 2012 roku przez pełnomocnika Mariusza Rybaka, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3
MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem
manewrowym na działkach nr ewid. 29 w obrębie geodezyjnym Siomki, gm. Wola
Krzysztoporska.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska.
Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Podajemy do publicznej wiadomości, że dane o ww. wniosku zostały zamieszczone
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej urzędu
www.bip.wola-krzysztoporska.pl
W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,
uzyskiwać wyjaśnienia, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska , pok. 6, tel. 044 616 39 72.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, wywieszone na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 5 oraz przesłane Sołtysowi Sołectwa Krężna i Siomki celem
wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.:
a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.,
b) Tablica ogłoszeń Sołectwa Krężna
c) Tablica ogłoszeń Sołectwa Siomki
e) BIP Urzędu Gminy: www.bip.wola-krzysztoporska.pl
3. a/a.

