Wola Krzysztoporska, dnia 27.02.2015 r.
RB.6220.10.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Zgodnie z art. 63 ust 1 i ust. 4 i art. 74 ust. 3 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. 2013 r., poz. 1235 ze
zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1397 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu postanowienia znak: RB.6220.10.2014
w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia

polegającego

na

budowie

elektrowni

wiatrowej

wraz

z

niezbędną

infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.:
138, 139 w obrębie geodezyjnym Woźniki Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska.
Jednocześnie

zawiadamiam

strony

postępowania

o

możliwości

zapoznania

się

z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej
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.
Na w/w postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w terminie 14 dni od dnia
doręczenia postanowienia.

Niniejsze obwieszczenie pozostaje zamieszczone przez 14 dni na:
– tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
– stronie internetowej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej:
krzysztoporska.pl/ ,
– w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia:
tablica informacyjna - sołtys miejscowości Woźniki Kolonia, Piekary, Piekarki
– a/a

http://www.bip.wola-

