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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3
w nawiązaniu do art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów zdnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ze zrn.), w nawiązaniu do wniosku Energy Eco Sp. z o.o. zsiedzibą wWieluniu
(złożonego przez pana Piotra Rudyszyna - pełnomocnika działającego w imieniu ww. Spółki) z dnia
1 lipca 2015 r. (zmodyfikowanego wnioskiem z dnia 17 września 2015 r.) wsprawie wydania decyzji
ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni
wiatrowych składającego się z dwudziestu turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
elektroenergetyczną í drogowo-budowlaną zlokalizowanych w obrębach: Ruda, Nowy Świat, Rychłowice,
Gaszyn, Kadłub gmina Wieluń, w obrębach: Wierzchlas, Mierzyce, Łaszew Rządowy, Łaszew Ab, Strugi
gmina Wierzchlas, w obrębach: Kamionka, Pątnów gmina Pątnów oraz wobrębie Krzyworzeka gmina
Mokrsko,

zawiadamiam:
1) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla powyższego przedsięwzięcia;
2) rozstrzygnięcie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi w terminie 30 dni od 23 września 2015 r. tj. od daty
wpływu do Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska wŁodzi kompietnego formalnie wniosku
o wydanie ww. decyzji.

W związku z faktem, iż przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w części na terenie zamkniętym,
organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska wŁodzi, zaś organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień jest Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu. Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska wŁodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź, pokój 1208 w godzinach:
od 7 30 do 15”, tel. 0-42 665 09 76. Jednocześnie informuje się, ze strony postępowania mogą składać uwagi
i wnioski na kazdym etapie postępowania zrnierzaj ącego do wydania decyzji.
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Zawiadomienie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu należy niezwłocznie odesłać na adres:
Regionalnej Dyrekcji ,Och rony Srodowiska _w Łodzi
ul. R, Traugutta 25, 903113 Łódź wywieszono w dniach

pieczęć urzędu

Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia 'c-'1«”~‹\fieszenia) w:
1 Urząd Gminy Pątnów.
2. Urząd Gminy Wieizchlas.

_ Urząd Miejski w Wieluniu.
_ _ ¬ Urząd Gminy Mokrsko.
. __ Tablica ogloszen Regionaliiej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
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