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ĹODZl
I Łódź, jłggrudnia 2Gl5 r.

WOOS~l.42l0.26.2Ül5..MŁ.29
ORWlR§ZCZENlE

Na podstawie art. 49 oraz art. 131 w związku z art.14-4 ustawy z dnia 14 czerwca 1968 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz w zwiazku z art. 74 ust.. .Ĺš
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udznde
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2dl1`Ĺl
poz. 1235 ze zrn.), w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o Środowiskowyeh
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespolu elektrowni wianowjy-=i;':h
składającego sie z dmdziestu turbin wiatrowych wraz z infrastruktura towarzysząca eleknoenergetyrr.:.:=f-=:ua
i drogowo-budowlaną zlokalizowanych w obrębach: Ruda, Nowy Świat, Rychlowice, Gaszyn, Kadłub gnmiia
Wieluń, w obrębach: Wierzchlas, Mierzyee, Łaszew Rządowy, Łaszew Ah, Snngi mnina Wierzcli
w obrębach: Kamionka, Pątnów gmina Pątnow oraz w obrębie Krzyworzeka gmina Mokrsko

zawiadamiam, ze:

l. 23 listopada 2Ül5 r. wpłynęło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi zażalenie
Stowarzyszenia Zwyklego „Zdrowy Region” z siedziba w Kadlubie na postanowienie Regionalnego
Dyrektora -Ochrony Środowiska w Łodzi z l0 listopada 2015 r. znak WO:OŚ~l.d2lÜ.26_2Ül5.h/iŁ.l5
odmawiającego dopuszczenia Stowarzyszenia Zwykłego „Zdrowy Region” z siedzibą w Kadłuhie
w ww. postępowaniu administracyjnym na prawach strony, uzupełnione fonnalnie 9 grudnia 2Ü l 5 r.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z l5 grudnia 2015 r. znak WOOÊÊŠ-
l.42l0.26.20l5.MŁ.27 przesłał przedmiotowe zażalenie do Generalnego Dyrektor Ochrony
Środowiska.

Z dokumentacją można się _ zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łorizzi
przy ul. R. 'rraugaaa 25, 90-113 Łódż, pokój 1208 w godzinach; na 7 3” aa 153”, rar. 0-42 css na
Jednocześnie informuje się, ze strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski na kazdym etapi-e
postępowania zrnierzającego do wydania decyzji.
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TZawiadomienie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publrcmego ogloszenia. __
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Niniejsze ohwieszezenie po ogłoszeniu należy niezwłocznie odesłać na adres:
Rssiünal_nri_Drrri‹sii..Oslinlnr Srfldnnifilia W Łodzi ,l 2 /,Š af cr..

up...n_l_._ R. Trauguttałş, l__3_,Łodź wywieszono w dniach
pieczęć urzędu

\.3 Na

Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia wywieszenie) wi
I. Urząd Gminy Pątnow.
2. Urząd Gminy Wierzchlas.

_ Urząd Miejski wWieluniu.
. ,__1J_rßfls,Graiarf~ts.1&trł<..t'.a _
_ Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska 'w Łodzi.

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
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