Wola Krzysztoporska, dnia 14.05.2014 r.
RB.7624-76/09
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu
postępowania administracyjnego
Zgodnie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku art. 71 ust. 2 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. z 2013
r., poz. 1235 z późn. zm.), informuje o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. decyzji znak: RB.7624-76/09
o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o
mocy łącznej 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami
manewrowymi na działkach nr ewid. 478 w miejscowości Gomulin oraz 49 i 50 w miejscowości
Oprzężów, gm. Wola Krzysztoporska.
Inwestor w dniu 25.04.2014 roku złożył pismo dotyczące wycofania wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa gdy
postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ul.
Kościuszki 5, Referat Budownictwa - pokój nr 6, w poniedziałki od 9°° do 17°° a w pozostałe dni od 7 30 do
1530 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
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 Sołtysom Sołectw Gomulin, Gomulin Kolonia, Oprzężów
celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Otrzymują:
1. 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: www.bip.wola-krzysztoporska.pl,
- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia:
- tablica informacyjna - sołtysi miejscowości Gomulin, Gomulin Kolonia, Oprzężów
2. a/a

