Wola Krzysztoporska, dnia 18.01.2017 r.
RB.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą ooś w związku z art. 1 ust. 20 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października
2015r. o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2015r., poz. 1936), informuję o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice
VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski,
woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych
oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha. Postępowanie zostało wszczęte na
wniosek Pana Jakuba Bajtały, BURSAFOR Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
ul. Łużycka 3, 42-202 Częstochowa.
Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na podstawie art. 30 oraz art. 79 ustawy ooś,
organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Złożony przez Inwestora w sierpniu 2016 roku raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko był uzupełniany w związku z wezwaniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Wobec czego zdecydowano o powtórzeniu
procedury udziału społeczeństwa w oparciu o raport w wersji ostatecznej.
Dane o wniosku i raporcie zostały umieszczone na stronie internetowej www.bip.wolakrzysztoporska.pl. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Gminy
w Woli Krzysztoporskiej 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.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś informujemy o możliwości składnia uwag i
wniosków do Referatu Budownictwa Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5,
pokój nr 6 w terminie od 20 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.
Zgodnie z art. 34 i 35 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie
wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia
uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska.
Informuję, że w tut. urzędzie można zapoznać się z uzgodnieniem realizacji
przedsięwzięcia wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z dn. 23.11.2016 r., znak: WOOŚ-I.4242.173.2016.Pta.2
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 Mąkolice celem wywieszenia na
tablicach ogłoszeń.
Otrzymuje:
1. Pełnomocnik - Pani Grażyna Porwańska, Atmo Projekt, ul. Gdańska 91/93, 90 – 613 Łódź
2. Strony postępowania według wykazu stron.
3. Sołtys miejscowości Mąkolice:
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Mąkolice
4. A/a.

