Wola Krzysztoporska, dnia 20.10.2015 r.
RB.6220.1.2012

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie 36 § 1 i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
267 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.)
zawiadamia, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 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. 117, 175, 163/1 i 163/2, 164/1 i 164/2 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola
Krzysztoporska nastąpi z przekroczeniem terminu wskazanego przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Tryb. w postanowieniu z dnia 28.08.2015 r., znak:
KO.491-37/15.
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. została wydana
w oparciu o raport w wersji nie ostatecznej. W toku postępowania wpływały uzupełnienia
i wyjaśnienia Inwestora, wpływały uwagi i wnioski stron postępowania oraz opinia biegłego.
Stanowiska organów współdziałających w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia są
rozbieżne, jeżeli chodzi o cechę charakteryzującą przedsięwzięcie, a dotyczącą poziomu mocy
akustycznej. W związku z powyższym, pismami z dnia 02.10.2015 r., znak RB.6131.1.2012
wystąpiono do RDOŚ w Łodzi, czy przekazane materiały mają wpływ na uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięcia z dn. 12.07.2013 r., znak: WOOŚ.4242.45.2013.TO.8
oraz do PPIS w Piotrkowie Tryb. o wydanie nowej opinii sanitarnej. W przedmiotowej
sprawie koniczne jest przeprowadzenie ponownej procedury udziału społeczeństwa w celu
umożliwienia społeczeństwu zapoznania się z ostateczną

wersją raportu, a następnie

umożliwienie stronom postępowania zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w
przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego
postępowanie to termin 30 grudnia 2015 roku. Wskazany termin rozstrzygnięcia sprawy
determinowany jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy.

Otrzymuje:
1. Pełnomocnik WOLA-WIND Sp. z o.o. - Pan Mariusz Grot WELESS Sp. z o. o..
Al. Piłsudskiego 9, 90-368 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 Borowa, Bogdanów, Kamienna
3. A/a

