
                                                                                    Wola Krzysztoporska, dnia 06.05.2019r.
RB.6220.10.2018

OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania

administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku  z art. 74 ust. 3  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. 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku w sprawie wydania  decyzji o

środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na

budowie  zespołu  hal  produkcyjno  –  magazynowo  –  usługowych  wraz  z  niezbędną

infrastrukturą  techniczną  oraz  zapleczem  biurowo  –  socjalnym  na  działkach  o

numerach ewidencyjnych 308/1, 309/1, 310/1, 311/1, 312/1, 313/1, 313/2, 314, 315, 316,

317/1,  317/2,  317/3,  318,  319/1,  319/3,  319/2,  319/4,  319/5,  320/1,  320/2,  320/3,  320/4,

320/5, 320/6, 321, 322, 323 obręb Majków Duży.

zawiadamiam, że

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. wydał opinię z dnia

22.01.2019  r.  znak:  PPIS-ON-ZNS-440/6/2019  o  braku  potrzeby  przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko;

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał opinię z dnia

29.03.2019  r.,  znak:  WA.RZŚ.436.1.413.2019.ZZ03.MP  o  braku  potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię z dnia 05.02.2019r.

znak: WOOŚ.4220.20.2019.ASo2 o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko;

4. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wydał postanowienie z dnia 06.05.2019 r., znak:

RB.6220.10.2018 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;

5. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska z chwilą doręczenia ww. postanowienia zgromadzi

kompletny  materiał  dowodowy umożliwiający  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach  dla  ww.  przedsięwzięcia  przewidywany  w  przepisach  prawa  i

przystąpi  do  etapu  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla

przedmiotowego przedsięwzięcia;

6. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia ww.

postanowienia na zapoznanie się z aktami w ww. sprawie i wypowiedzenia się co do

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych  żądań

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 8 maja 2019 roku



Z dokumentacją  sprawy  można  zapoznać  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Wola

Krzysztoporska  przy  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. Jednocześnie informuję, że

strony  postępowania  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  na  każdym,  etapie  postępowania

zmierzającego do wydania decyzji. 

Pouczenie 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Marta Stańczak  ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.:

a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.,
b) Tablica ogłoszeń Sołectwa Majków Duży,
d) BIP Urzędu Gminy: www.bip.wola-krzysztoporska.pl 

3. a/a
Sprawę prowadzi: Katarzyna Kowalska tel. 044 61 63 972

http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl/

