Wola Krzysztoporska, dnia 11.08.2014 r.
RB.602.1.2014

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 39 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. 267 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś,
informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla „Programu ochrony środowiska dla gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 – 2017 z
perspektywą do roku 2021” oraz ,,Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony
środowiska dla gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021”
Na podstawie art. 30 ustawy ooś, organ administracji właściwy do opracowania projektów
dokumentów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa przed przyjęciem tych dokumentów lub
ich zmianą. Zgodnie z art. 29 ustawy ooś, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Z treścią powyższych dokumentów można zapoznać się 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.
Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, informuję o możliwości składnia uwag
i wniosków do Referatu Budownictwa Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5,
pokój nr 6 w terminie od 12 sierpnia 2014 roku do 02 września 2014 roku.
Zgodnie z art. 40 i 41 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. 54 ust. 1 ustawy ooś, wystąpiono o zaopiniowanie projektu
dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Piotrkowie Tryb.
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.

Otrzymuje:
1. Strona internetowa Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej: http://www.bip.wolakrzysztoporska.pl/ ,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
3. A/a

