Wola Krzysztoporska, dnia 02.12.2013 r.
RB.6220.16.2011

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska na podstawie art. 33 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 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali
produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w
miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb
geodezyjny Wola Krzysztoporska”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Wiesława
Stracha, właściciela zakładu: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków, Wiesław Strach, ul.
Kosmowskiej 6 m.94, 42-224 Częstochowa z dnia 24.10.2011 r.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) każdy ma prawo do
składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na podstawie
art. 30 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 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 grudniu 2012 roku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko był kilkakrotnie uzupełniany w związku z wezwaniami Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi. Postępowanie z udziałem społeczeństwa było przeprowadzone w
oparciu o raport w wersji nieostatecznej, wobec czego zdecydowano o powtórzeniu procedury w
zakresie brakujących elementów.
Dane o wniosku i raporcie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdującym się na stronie
internetowej www.bip.wola-krzysztoporska.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 7 30 do 1530 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Ponadto, 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 9 grudnia 2013 roku do 30 grudnia 2013 roku.
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.
Stosownie do art. 77 ust.1 ustawy ooś. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wystąpił ponownie
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z prośbą
o zaopiniowanie warunków realizaji planowanego przedsięwzięcia.
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 Wola Krzysztoporska celem
wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.:
a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.,
b) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wola Krzysztoporska
e) BIP Urzędu Gminy: www.bip.wola-krzysztoporska.pl
3. a/a.

