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ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie:
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kadazfisrpafigpaiaania' edmźaźifragyzega (Dz. U. z 2016 poz. 23 t.
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 0 adofrgjbzźaažz źryiafzfiaýź a ƒradoz'z`r›(-:'a źjęga
arzömaźe, acíąžeíe .›yf›a!at'zerři'Ia›a az' arłøranže .řmdaafžfzéa oraz 0 area.‹a'h addzzłråyiaaaźa na .+"roa'a:az`i'ea (Dz.U.2016.353),
zwanej dalej ustawą OOŠ, zawiadamiam strony,

że postanowieniem z dnia 13 września 2016 r., znak: DOOŚoaII.4210.3.2016.EK.1, Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska, uchylił w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instancji postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Łodzi z dnia 10
listopada 2.015 r., znak: “WOŚ-I.4210.26.2015.MŁ.16, o odmowie uznania Stowarzyszenia Zwykłego
„Zdrowy Region” z siedzibą w Kadłubie za stronę w toczącym się 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 - budowlana, zlokalizowanego w obrębach:
Ruda, Nowy Świat, Rychłowice, Gaszyn, Kadłub gmina Wieluń, w obrębach: \Vierzchlas, Mierzyce,
Łaszew Rządowy, Łaszew Ab, Strugi gmina Wierzchlas, w obrębach: Kamionka, Pątnow gmina Pątnów
oraz w obrębie Krzyworzeka gmina Mokrsko.

Strony mogą zapoznać się z treścią powyższego postanowienia w: Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Łodzi, Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Wfarszawie, Urzędzie Gminy Pątnów,
Urzędzie Gminy Wierzchlas, Urzędzie Miasta w Wielumu, Urzędzie Gminy Mokrsko.

Doręczenie ww. postanowienia stronom uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia o jego wydaniu.
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zn'a'::¿|i OÜÍ. jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwaruiikciwaniach przekracza 20, stosuje się
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
gi Kjia. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organow administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyj ęty w danej miejscowości sposob publicznego oglaszania, jezeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach
zawiadonaienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.


