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Łódź, 22 grudnia ĹĘÊ nl r.
wooś-1.4210.2e.2015_1viŁ.si

ÜBWEESZCZENEE H
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia I4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adininistracy;ni..-:go

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zrn.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 3l k.p.a. oraz z art. '74 3
w nawiązaniu do art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środor-.-zi:-.-¬i<u
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ś1'odoe.-Śr.:-;ko
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zrn.), w postępowaniu adrninistracyjnyrn w sprawie wydania
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespole elekn-r_;i-~..--.n'i
wiatrowych składającego się z dwudziestu turbin wiatrowych wraz z infrastruktura towarzg
elektroenergetyczną i drogowo-budowlana zlokalizowanych wobrębach: Ruda, Nowy Świat, Rychlo~=.-'‹.ii..':e,
Gaszyn, Kadłub gmina Wieluń, w obrębach: Wierzchlas, Mierzyce, Łaszew Rządowy, Łaszew Ab,
gmina Wíerzchlas, w obrębach: l<Ĺarnionka, Pątnów gmina Patnow oraz wobrębie Krzyworzeka p.:i'i.ina
l\/lokrsko

zawiadamiarn strony postępowania, ze:
w dniu 22 grudnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydal' postanowienie o znaku:
WOOŚ-l.42l0.26.2015.l\/IŁ.50 o dopuszczeniu Stowarzyszenia Zwyklego „Zdrowy Region” z siedziba
w Kadiubie w ww. postępowaniu adrninistracyjnym na prawach strony w trybie. art. 3l § l pkt 2 k.p.a_.

Z dokumentacja można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 'Łodzi
przy ul. R. Traugutta 25, 90-l I3 Łódź, pokoj l208 w godzinach: od 7 mi do l53Ü, tel. Ü~42 665 O9 76.

Ponezenie
Zawiadomienie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu nalezy niezwłocznie odesłać na adres:
_Regionalnej Dyrekcji Üchro_ny_§{_o_d¿_g_jwjş§5a__w Łodzi
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Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjęIj~,»' {l4 dni nie licząc dnia wywieszeniai w:
I Urzad Gminy Patnow.
2. Urząd Gminy Wierzchlas.
" Urząd Mieiski w Wieluniu.

_ _fil_J1zad Gmi]iy__1lffi__okrs¦çp. __ Í
Tablica ogloszen Regionalnej Dyrel‹rc_ii Ochrony .Środowiska w Lodzi.
Biuletyn Informacji Publicznej Iřłegionalncj lÍ}yrekc_ii Ochroiiy Środowiska w -Lodzi.
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