REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w LODZI
Lodz, dnia 6 czerwca 2013 r.
WOOS.4240.503.2013.MP2
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz, 267) w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam,
strony postepowania, ze w dniu 6 czerwca 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi pismem znak WOOS.4240.503.2013.MP2 wyrazil opini? o koniecznosci przeprowadzenia
procedury oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajqcego na budowie jednej
sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW wiqcznie wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w tym:
fundamentem, stacjq transformatorowq, placem manewrowym, drogq dojazdowq, przylqczem
energetycznym, liniq energetycznq SN wraz ze swiattowodetn zlokalizowanych na dzialkach
onumerach ewidencyjnych; 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, obreb 22 Skrzynno,
gm. Ostrowek.
Z trescia postanowienia oraz dokumentacja mozna sie zapoznac w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pokqj 1205 w godzinach:
8

- 15 , tel. (42) 6650979 oraz w siedzibie wlasciwego miejscowo urzedu miasta wlasciwego

w sprawie.
Pouczenie
Zawiadomienie uwaza si$ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
Regionalny Dywklor

Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu
nalezy niezwlocznie odeslat na ad res:
Rcgionalnci Dvrckcji Ochrony Srodowiska w Lodzi
p ^
- ** 25,
« 90-113
on 1 1 1 L,odz
1 AA+ul., R.
Traugutta

Ochrony SrodowfeKa w todzi
**

**

wywieszono dnia .<7.w..C*<fej.
zdj^to dnia
..........................
piecz^d urz^du
Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyji;ty (14 dni) w:
1.
Ufzsjd Gminy Ostrdwek,
2. Tablica ogloszert Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi,
3. Strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi,

4. A/a.

......................

Urza,d Gminy

tel./fax 4

faxbezp.^
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w LODZI
Lodz, dnia 6 czerwca 2013 r.
WOOS.4240.505.2013.MP2
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zwi^zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa wochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam,
strony postepowania, ze w dniu 6 czerwca 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi pismem znak WOOS.4240.505.2013.MP2 wyrazil opinie o koniecznosci przeprowadzenia
procedury oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi^wziecia polegajacego na budowie
elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW wlqcznie wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w tym:
fundamentem, stacjq transformatorowq, placem manewrowym, drogq dojazdowq, przylqczem
energetycznym, liniq energetycznq SN wraz ze swiatlowodem zlokalizowanych na dzialkach
o numerach ewidencyjnych: 750, 749, 748, 747, 751, 752 - obreb 22 Skrzynno, gm. Ostrowek.
Z trescia_ postanowienia oraz dokumentacja_ mozna sie zapoznac w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pokqj 1205 w godzinach:
8

- 15 , tel. (42) 6650979 oraz w siedzibie wlasciwego miejscowo urzedu miasta wlasciwego

w sprawie.
Pouczenie
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
Regional
Ochrony Sj

Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu
nalezy niezwlocznie odeslal na adres:
Regionalnci Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. R. Trauautta 25. 90-113 L6dz
wywieszono dnia
zdj^to dnia
piecz^d

Gminy
Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyj^ly (14 dni) w:
1. Urzffd Gminy Ostr6wek,
2. Tablica ogloszert Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi,
3. Strona internelowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi,
4-

A/a.

98-3 1 1 Ostrowek
now Wielunski WOJ . lodzkie
[5026 8415023

flxbezp. 43-8415020
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w LODZI
Lodz, dnia 6 czerwca 2013 r.
WOOS.4240.504.2013.MP2
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronic
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam,
strony postepowania, ze w dniu 6 czerwca 2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi pismem znak WOOS.4240.504.2013.MP2 wyrazil opini? o koniecznosci przeprowadzenia
procedury oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajqcego na budowie
elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW wlqcznie wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w tym:
fundamentem,

stacjq

transfer malorowq, placem manewrowym, drogq dojazdowq,

przylqczem

energetycznym, liniq energetycznq SN wraz ze swiathwodem zlokalizowanych na dzialkach o numerach
ewidencyjnych: 720, 722, 723, 724,725 - obr$b 22 Skrzynno, gm. Ostrowek.
Z trescia^ postanowienia oraz dokumentacjq. mozna si? zapoznac w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pokqj 1205 w godzinach:
8

- 15 , tel. (42) 6650979 oraz w siedzibie wlasciwego miejscowo urzedu miasta wlasciwego

w sprawie.
Pouczenie
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
Regional;
Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu
nalezy niezwlocznie odesla£ na adres:
Regionalnei Dyrekcji Ochronv Srodowiska w Lodzi
ul. R. Traugutta 25. 90-113 Lodz
wywieszono
zdj^to dnia

urzfdu.
Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo pizyjfty (14 dni) w:
1. Urz^dGminyOstr6wek,
2. Tablica ogloszeti Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi,
3. Strona internetowa Regionalnei Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi,

A

*/.

Urzad Grainy

_. nctrnwlfii
g8_-

tel./fax 43-8415026, 8415023
fax bezp.43-8415020
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