
Opoczno, dnia 02.12.2013 r. 
GKMiOŚ 6220.35(12).28.Ob.2013 
 
 

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

Burmistrz Opoczna działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.                 

1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, Ŝe w dniu 1 czerwca 2012 roku 

wpłynął wniosek firmy VENT ENERGY Sp. z o. o., ul. Tymienieckiego 20, 90-349 Łódź o 

wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej 

elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem 

kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z 

drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61 , 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina 

Opoczno, powiat opoczyński. 

Mając na uwadze, wydane postanowienie w dniu 28.06.2013 roku znak 

GKMiOŚ.6220.12.2.PP.2012 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko na w/w przedsięwzięcie oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opocznie z dnia 18.06.2012r. znak PPIS-ZNS-440/18/12 oraz opinię 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21.06.2012 r. znak 

WOOŚ.4240.495.2012.MP3.1 przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko.  

W dniu 21 listopada 2013 roku wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW 

(wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, 

drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach 

ewidencyjnych 61 ,62, 55, 34, 63 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat 

opoczyński.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Opoczna 

zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do 

wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Opocznie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się                 

z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej                   



i ustnej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj.                        

od 4 grudnia 2013 roku do 30 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Opocznie,                     

ul. Staromiejska 6, budynek A, na parterze, pokój nr 3. ZłoŜone uwagi i wnioski zostaną 

rozpatrzone przez Burmistrza Opoczna przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

Obwieszczenie umieszcza się: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opoczno.pl),  

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6,  

• w pobliŜu projektowanej inwestycji 

 

 

 

 

 

 


