Wola Krzysztoporska, dnia 17.03.2016 r.
RB.6220.11.2014
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu
prowadzonego postępowania administracyjnego
Zgodnie art. 101 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), informuje o wydaniu w dniu
17.03.2017

r.

postanowienia

znak:

RB.6220.11.2014

o

zawieszeniu

postępowania

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.:
238, 239 w obrębie geodezyjnym Kozierogi, gm. Wola Krzysztoporska.
Pismem z dnia 01.03.2016 r., Pan Mariusz Rybak – Pełnomocnik LT. ENERGIA Sp. z o. o. zwrócił się
z wnioskiem o zawieszenie postępowania do momentu przedłożenia uzupełnienia raportu ooś.
Zgodnie z art. art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to
strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie
zagraża to interesowi publicznemu.
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 Sołtysowi Sołectwa Kozierogi, Kacprów, Krężna celem
wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez zamieszczenie obwieszczenia na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
- stronie internetowej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej: www.bip.wola-krzysztoporska.pl,
- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia:
- tablica informacyjna – sołtys miejscowości Kozierogi, Kacprów, Krężna
2. a/a

