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O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostejmianiu 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 22 listopada 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi pismem znak WOOS.4240.939.2012.JK.I wyrazit opini? o koniecznosci przeprowadzenia
procedury oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzi^cia polegaja^cego na hudowie
wolnostojqcej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW zlokalizowanej na dzialce numer ewidencyjny
73 obr^b 14 Niemierzyn wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w tym: stacjq transformatorowq,

przylqczem energetycznym, placem manewrowym i drogq dojazdowq.

L tresciq. postanowienia oraz dokumentacjq. mozna sie zapoznac w siedzibie Regionalncj Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pokoj 1114 w godzinach:
730 - 1530, tel. (42) 6650964 oraz w siedzibie Urz?du Gminy w Ostrowku.

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

RegLAnilny Dyrektor
Ninicjsze obwieszczenie po ogloszcniu OchroraySrarfdw ;ka w todzi
nalezy niezwtocznie iidi-shu- na adres: /£_ > <&iC^-~.
Rcgiunalnej Dyrekcji Qchronv Sroduwiska w Lodzi
ul. R. Traugutla 25. 90-1 13 L6dz

wywieszono dnia ..&..... '....JXr^^-'
zdj^to dnia
piecz^l n

L'rzad Gminy
v, ( i

98-;: •
pow. wielui

Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyj^ty (14 dni) w:
I . Urz^d Gminy \ Ostr6wku,
2. Tablica ogloszeri Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi,
3. Slrona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi,
4. A/a.
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