Wola Krzysztoporska, dn. 01.04.2016 r.
RB.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE
Na podstawie 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 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. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Damiana Szmalca, zam.
Krężna

Kolonia

25,

97-371

Wola

Krzysztoporska

w

sprawie

wydania

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie

budynku

inwentarskiego

do

hodowli

trzody

chlewnej

w

systemie

bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola
Krzysztoporska.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) przedmiotowa
inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być
wymagane.Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji
jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do
zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,
uzyskiwać wyjaśnienia, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska , pok. 6, tel. 044 616 39 72.

Otrzymuje:
1. Pan Damian Szmalec, Krężna Kolonia 25, 97-371 Wola Krzysztoporska,
2. Pan Jerzy Masiarek, Krężna Kol.
3. Pani Marzena Masiarek, Krężna Kol.
4. Pani Zofia Tokarek, Piotrków Tryb.
5. Gmina Wola Krzysztoporska
6. a/a
Sprawę prowadzi: Katarzyna Kowalska, tel. 044 61 63 972, e-mail: k.kowalska@wola-krzysztoporska.pl

