Wola Krzysztoporska, dnia 19.12.2012 r.
RB.6220.16.2011
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu
prowadzonego postępowania administracyjnego
Zgodnie art. 49 oraz 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust.
5 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.
2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informujemy o wydaniu w dniu 19.12.2012 r. postanowienia
znak: RB.6220.16.2011 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu
użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem
odpadów na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, ob. geodezyjny Wola
Krzysztoporska, gm. Wola Krzysztoporska”. Inwestor w dniu 19.12.2012 roku przedłożył raport o
oddziaływaniu na środowisko w związku z czym ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy
ul. Kościuszki 5, Referat Budownictwa - pokój nr 6, w poniedziałki od 9°° do 17°° a w pozostałe dni od 7 30
do 1530 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Od postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Wola
Krzysztoporska w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. doręczenie
obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Woli Krzysztoporskiej www.bip.wola-krzysztoporska.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 5 oraz przesłane Sołtysom Sołectw Krzyżanów, Gąski, Glina celem
wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca – Wiesław Strach ul. Kosmowskiej 9 m. 94, 42-200 Częstochowa
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez zamieszczenie obwieszczenia:
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
-strona internetowa Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej:http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl/
- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia: tablica informacyjna – sołtys miejscowości Wola
Krzysztoporska
3. A/a

