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Łada, asisifpsżazięmsizs 2015 1.
WOOŚ-l.¿i2l 0.26.2Ül5.MŁ.l0 _

ÜBWÊESZCZENEE

Na podstawie art. 49 w związku z art. 106 § 2 ustawy z dnia ld czerwca W60 r. Kodeks postępowi:-:11'1'i1z1
administracyjnego (t. j.. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z di-1-;ia
3 pazdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczerif'11ā.w1'f1
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. lĹLÍšř.ĹÊi.?Í.š
ze zrn.) .zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, wsprawie wydania decyzji o środowiskowye53-1
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespolu elektrowni wiatrowy-=1;':i"1
składającego się z dwudziestu turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzysz.1-1-ie.ą
elektroenergetyczną idrogowo-budowlaną zlokalizowanych w obrębacli: Ruda, Nowy Swisfu.,
Rychłowice, Gaszyn, Kadłub gmina Wieluń, w obrębach: Wierzchlas, Mierzyce, Łaszew Rządowji-F,
Łaszew Ab, Strugi gmina Wierzchlas, w obrębach: Kamionka, Pątnów gmina Pątn-ow oraz w obrę-l.1i1:
Krzyworzeka gmina Mokrsko,

zawiadaniiani, ze:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem z dnia 13 pażdziernika 2Gl5 r. znak
W0oś~1.4210.26.2015.MŁ.9, wystąpił 110 Pańsavßwęgs Powiatowego inspektora sa-iizsmaga
w Wieluniu o wydanie opinii w trybie art. 64 ust. l pkt 2 ustawy ooś - co do potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, a w przypadku takiej potrzeby
co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją inozna się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodazi
przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódż, pokój 1208 W godzinach; od 7 BU as 15”, iu. 0-42 ass cs
Jednocześnie informuje się, że strony 'postępowania mogą składać uwagi i wnioski na kazdym etapie
postępowania zrnierzaj ącego do wydania decyzji.

?ouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu należy niezwlocznie odesłać na adres:
Rseiflflfllfl.ri-Brrßl‹ßii 0ct1r.snr..Šradair.i.Sl‹arr Łodzi
g_l¿_R.__'i`jl'ar_rgutŸt_a__25, 90'-l.i§_§¿ddz - wywieszono w dniacii . ._ .. . .. ...

pieczęć urzędu

Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia 'wi-'-'ieszenia} w:
1. Urząd Gminy Pątnow.
2. Urząd Gminy Wierzchlas.

Urząd Miejski w Wieluniu.
..Urns.fiwis.r..Ms!a1.tfl-_ .

Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w_Łodzi.
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Łodzi.
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