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Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 ze zn'1.), w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 63 ust. 5 i 6 oraz art. dd
ust. 1 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 (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu e_lek_tro.w'ni
wiatrowych składającego się z dwudziestu turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzysząca
elektroenergetyczną i drogowe-budowlaną zlokalizowanych obrębach Patnow, Dz-ietrmiki, Popowiee.,
Grębień gmina Pątnow zwanego dalej w skrócie przedmiotowym przedsięwzięciem,

' zawiadarniarn, ze:

1. Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” z siedziba w Popowicach jest oczestnikiein (organizacją
ekologiczną) na prawach strony w ww. postępowaniu administracyjnym.

2. 7 stycznia 2015 r. wydane zostało postanowienie znak: WO0Ś.42l0._2'7.20l5.MŁ.22 o 'zawieszeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, ze z treścią ww. postanowienia ize zgornadzoną dokumentacja
w sprawie można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy
ai. Traugutta 25, 90-1 13 Łódż, pakaj 1208 W godzinach; aa 7 3” do 1530, ai. o 42 ass 09 76.

Ponczenie
Zawiadomienie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pubiicmego ogłoszenia. / __,,
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Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu należy 'niezwłocznie odesłać na adres: 'i
Regionalnej Dyrekcji Q¿ehron3¿,Ś;'_,odowiska_w,,Łgdzi
gi, R, 'i`g'an_gy_tta 25,__20-4.13 wywieszono w dniach:

pieczęć urzędu:

Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia wywieszenia) w:
1. Urząd Gminy Patnow.
2. Urząd Gminy Wierzchlas.

. Urząd Miej ski w Wieluniu.
- .linia Gm.iaz..Mü1<:Skec¬ ,
. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Łodzi.
. Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi- '3*Ü'113 Łódż, ni. Traugutta 25, tei.: +43 (112) 665-Ü3-T0, fax: +›=i3 (42) 665-03-Ti 1
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