Wola Krzysztoporska, dnia 15.11.2012 r.
RB.6220.17.2011

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku
z 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 (tekst jedn.: Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamia, że w dniu
15.11. 2012 r., na wniosek z dnia 07.11.2011 r. Pana Mariusza Grota, Wiceprezesa Zarządu Sin
Sp. z o. o. ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni
wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym,
trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz
zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 62/4, 63/4, 124 ob. geodezyjny
Krzyżanów, gm. Wola Krzysztoporska.
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 Sołtysom
miejscowości Krzyżanów, Gąski, Glina celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
Z treścią decyzji oraz 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.

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca – Pan Mariusz Grot Wiceprezes Zarządu SIN Sp. z o. o. z siedzibą:
ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź,
2. 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: http://www.bip.wolakrzysztoporska.pl/ ,
- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia,
- tablica informacyjna – sołtys miejscowości Krzyżanów, Gąski, Glina,
3. A/a

