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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

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

niektórych innych ustaw, zawiadamia się społeczeństwo, że 29.04.2022 r. wydana została decyzja 

Wojewody Łódzkiego Nr 74/22, zmieniająca decyzję Starosty Łaskiego Nr 104/2016                                 

z 31.03.2016 r., znak: AB.6740.1.11.2016.JO4, udzielającą inwestorowi Pani Oldze Lewandowicz 

reprezentującej firmę P.P.H.U. ,,VIKTORIA” Olga Lewandowicz, z siedzibą w Widawie,                        

ul. Sieradzka 1, pozwolenia na budowę obejmującego: „elektrownię wiatrową o mocy do 2,0 MW 

wraz z wewnętrzną linią zasilającą, stacją kontenerową z polem pomiarowym, zjazdem, drogą 

wewnętrzną, placem manewrowym  na działce nr 243 w miejscowości Orchów, gm. Łask”, 

przeniesioną na rzecz spółki EIG SYNERGIA 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,                               

przy ul. Ostrobramskiej 101 (obecnie Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 24 Sp. z o.o.,                              

03-921 Warszawa, ul. Londyńska 27) decyzją Starosty Łaskiego Nr 448/2016 z  05.10.2016 r., 

znak: AB.6740.1.380.2016.SZ52.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 

ul. Piotrkowska 104, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty  (42 664-12-61).

Treść decyzji jest udostępniona na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

ŁUW pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/spis-kart-informacyjnych-dot-decyzji.

Dzień udostępnienia treści decyzji – 09.05.2022 r.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Agata Urban
Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
                                                                                                      (podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 11 75, fax: (+48) 42 664 11 99 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP

wgpib@lodz.uw.gov.pl; https://www.gov.pl/web/uw-lodzki
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/uw-lodzki w zakładce ochrona danych osobowych.
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