Wola Krzysztoporska, dnia 29.10.2014 r.
RB.7624-66/99

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie 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 (tj.: Dz.
U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia
strony postępowania, że w dniu 24.10.2014 r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława
Dury, ul. Lipowa 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie jednej elektrowni

wiatrowej o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do
realizacji na działce o nr ewid. 355 w miejscowości Bogdanów, gmina Wola
Krzysztoporska.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym uzgodnieniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.) 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.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczenie na okres 14 dni na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy w Woli Krzysztoporskiej: www.wolakrzysztoporska.bip.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
Obwieszczenie zostaje również przesłane Sołtysowi Sołectwa Bogdanów, Bogdanów Kolonia
celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz celem podania obiegiem mieszkańcom
miejscowości.
Niniejsze obwieszczenie pozostaje zamieszczone przez 14 dni na:
1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
3. W pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.
4. Tablica informacyjna - sołtys miejscowości Bogdanów, Bogdanów Kolonia

