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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w LODZI
Lodz, dniapypa/d/iernika 2013 r.
WOOS.4240.88 1 .20 1 3.ML. 1
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks post^powania administracyjnego
(Dz. U. z 201 3r. poz. 267) w zwiqzku z art. 74 List. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udost^pnianiu inlbrniacji o srodowisku i jego ochronic. udzialc spoleczenstwa w ochronic
srodowiska oraz oconach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 zc zm.)
zawiadamiam,
strony post^powania, ze w dniu 08. 1 0.201 3 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi postanowieniem z dnia OS. 10. 2013 r. znak WOOS.4240.88 1. 20 13.ML wyrazil opinie
o koniecznosci

przeprowadzenia

proccdur\y

oddzialywania

na

srodowisko

dla

przedsi^\\/ic;cia pn.: ,,Budo'wa I .\~f. vleklnnrni \viulro\vej o niocy do 3,5 MW wlqcznie wruz z
infrastructure to\vcirzyszqcq vr tym: fimdamenlem, xUic/q transformatorowq, placern mcinewrowym,
dro^q dojiizdowq, pr~yiqc~em energetyc.nyni, liniq energetycznq SN wraz zc swiatlowodem
zlokalizowanych na dzialkuch o numerach ewidencyjnych: 243, 432, 242

ohr^b 4 Dymek".

/. trcsciq poslanowicnia oraz dokumentacj^ mozna sic zapoznac w sicdzibic Rcgionalncj Dyrckcji
Ochrony Srodowiska w Lodzi przv ul. R. Traugutta 25, 90-1 13 Lodz, pokoj 1204 w godzinach:
lw

1 5-'° , tel. (42) 665-09-76 oraz w siedzibie Urz^du CJminy Ostrowek.

Pouczenie
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
Kegionainego Dyrrtcrs
Ochrony Srcfaowlijka w"todzi

Niniejsze obwiesxc/enie po ugloszeniu
tKile/y nfezwlocznle udeshic 11:1 iidres:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w l.ud/i
ul. R. Traugutta 25, 90-1 13 t.6d».
dnia
f c u r7.f d u
Do obwieszczenie ^ sposob /vv>C7ujowo pr/>ji;ly ( I -I dni) w:
I
UAuU.mimOMrmwk/
1.
'\a o»los/cn Rcyioiuiliiei I )> rckcji ( k-hrony Smduwiska \ tul/i.
j.
Slroiia iiuernciowa !<C!?ion;]liici I3\rckcii (Jchrotn Srodowiska v\ ml/i.
ilna I)>rfki-jii0clir»n> Sr«tl«»iska « I, ml/i ')() 11.1 ].6d/., ul Trauiiutla 25, lei
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