
                                                                                       Wola Krzysztoporska, dn. 05.08.2020 r.
ROSR.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 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 2020 r.,
poz. 283 ze. zm.)

zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  Pana  Adama Pędziwiatra  złożony przez
Panią Grażynę Porwańską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji  złoża kruszywa naturalnego na terenie
działki nr ewid. 61/2 położonej w obrębie Parzniewice Małe, gm. Wola Krzysztoporska.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit a tiret 3 – wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: (…) na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie
większej niż 100 m od nich oraz  § 3 ust. 1 pkt. 40 lit b – z obszaru górniczego o powierzchni większej
niż  2  ha  lub  o  wydobyciu  większym  niż  20  000  m³ na  rok,  inne  niż  wymienione  w  lit.  a.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 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   Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich 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.

Podaję  się  do  publicznej  wiadomości,  że  dane  o  ww.  wniosku  zostały  zamieszczone
na stronie internetowej urzędu www.bip.wola-krzysztoporska.pl  .  

W związku z powyższym informuję, 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.

Niniejsze zawiadomienie  zostaje  zamieszczone  na  stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej
Urzędu Gminy w Woli  Krzysztoporskiej,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  ul.
Kościuszki 5 oraz przesłane Sołtysowi Sołectwa Blizin i Parzniewice oraz do Urządu Gminy Rozprza
celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 12.08.2020 r.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony postępowania winny zapoznać się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych.
Otrzymują:

1. Pełnomocnik p. Grażyna Porwańska- Atmo Projekt, ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.:

a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.,
b) Tablica ogłoszeń Sołectwa Parzniewice,
c) Tablica ogłoszeń Sołectwa Blizin,
d) Urząd Gminy Rozprza,
e) BIP Urzędu Gminy: www.bip.wola-krzysztoporska.pl 

3. a/a

Sprawę prowadzi:  Katarzyna Kowalska, tel. 044 61 63 982,  Monika Jarzecka,  tel. 044 61 63 982
  

W  załączeniu  klauzula  informacyjna  dla  stron  postępowania  dotycząca  przetwarzania  danych
osobowych.

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

