REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w LODZI
Lodz, dnia 30 kwietnia 20 1 3 r.
WOOS.4240.373.2013.T0.3
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 201 3r. 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 spoleczehstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam,
strony postepowania, ze w dniu 30 kwietniaa 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi pismem znak WOOS.4240.373.2013.TO.1 wyrazit opinie. o koniecznosci przeprowadzenia
procedury oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsie_wzi^cia polegajacego na budowie jednej
sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wlqcznie wraz z infrastrukturq
(fundamentem,

towarzyszqcq

stacjq transformatorowq, placem manewrowym, drogq dojazdowq, przylqczem

energetycznym, liniq energetycznq SN wraz ze swiatlowodem) zlokalizowanych na dzialkach
o nr ewid. 273, 271, 272, 275, ohr^b Nietuszyna, gm. Ostrowek.
Z trescia^ postanowienia oraz dokumcntacja^ mozna si? zapoznac w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pokqj 1111 w godzinach:
- 15 , tel. (42) 6650961 oraz w siedzibie wlasciwego miejscowo urzedu miasta wlasciwego
w sprawie.
Pouczenie
Zawiadomienie uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
up- RegipnaJnego
irony Srodowl, a
Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu
nalezy niezwlocznie odcslal na adrcs:
;j Dyrekcji Qchrony Srodowiska w Lodzi
ul. K. Trautiulta 25. 90-113 L6dz
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Urz?

Do ohwicszczcnia w sposob /\vyc/.ajowo pr/yjt;ty (14 dm) w:
1. Urz,dGmmyOstr6wck,
2. Tablicaogloszcn Regionalnej Dyrckcji Ccnrony Srodowiska w Lodzi,
3. Strona inlcrnetowa Rcgionalnej Dyrd<cji Ochrony Srodowiska w Lodzi,

^

Uf7"a[3"GTniny
w Ostrowku
98-311 Ostrovyek
pow. wielunski, woj.lodzkie
tel./fax 43-8415026. 8415023
faxbezp. 43-8415020
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