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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W ŁODZI ę
Ł¿›dż,Ż(a1iatapada 2015 r.

Woos-1.4210.:z7.201s.MŁ.17
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 44 ust. I ustawy
zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze zrn.), w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych
składającego się z dwudziestu turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
elektroenergetyczną i drogowo-budowlaną zlokalizowanych obrębach Pątnow, Dzietrzniki,
Popowice, Grębień grnina Pątnów

zawiadamiam, że:

12 listopada 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynął wniosek ,,Nasza
Nadzieja” z siedzibą w Popowicach z 9 listopada 2015 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia
w ww. postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia na prawach stron jako organizacji ekologicznej, uzupełniony
24 listopada 2015 r. o braki formalne wskazane w wezwaniu RDOŠ w Łodzi z 13 listopada 2015 r. znak
wooś-1.4210.27.201s.MŁ.i2.

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
przy U1. R. Traugutta 25, 90-113 Łada, pokój 1208 iv gadziaaah: ad 7 3” da 153”, tal. 0-42 665 09 78.
Jednocześnie informuje się, ze strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski na kazdym etapie
postępowania zmierzającego do wydania decyzji.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu należy niezwłocznie odesłać na adres:
_Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska iv Łodzi
ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź wywieszono w dniach

pieczęć urzędu

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

_. Urząd Miejski w Wieluniu.
. _Llrzaggminy Mo__l¿r_şko_.

Tablica ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
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