Wola Krzysztoporska, dnia 06.06.2016 r.
RB.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 w nawiązaniu do art. 3 ust. 1, pkt. 11 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 2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
podaje do publicznej wiadomości, że
6 czerwca 2016 r. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wola Krzysztoporska złożonego przez Pana
Pawła Zajączkowskiego, kierownika Referatu Budownictwa Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na przebudowie drogi gminnej nr 11046E w miejscowości Rokszyce realizowanego na
działce nr ewid.: 19, 98, 116 obręb Rokszyce I, dz. 397 obręb Majków Duży wydana
została decyzja Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z 6 czerwca 2016 r., znak:
RB.6220.3.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
W toku przedmiotowego postępowania wpłynęła opinia o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi z dnia 25.05.2016 r., znak: WOOS-I.4240.484.2016.Azi, oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego z dnia 31.05.2016 r. (data wpływu 31.05.2016r.),

znak PPIS-ON-ZNS-

440/57/16.
Podaje się do publicznej wiadomości niniejsze obwieszczenie na okres 14 dni, poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Woli
Krzysztoporskiej: http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl/, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Obwieszczenie zostaje również przesłane Sołtysowi Sołectwa
Rokszyce, Majków Duży celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
Z treścią decyzji i opinii oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy 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.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca - Gmina Wola Krzysztoporska
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez zamieszczenie obwieszczenia na:
a) Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.,
b) Tablicy ogłoszeń Sołectwa Rokszyce, Majków Duży
e) BIP Urzędu Gminy: www.bip.wola-krzysztoporska.pl
3. a/a.

