
SAMORZA&OWE
KOLEGIUM ODWOtAWCZE

w Sieradzu
98-200 Sieradz, Plac Wojewodzki 3
lel./fax 43 822 64 50, 43 822 57 97

Obwieszczenie (2014-07-10)

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), Samorz^dowe Kofegium
Odwotawcze w Sieradzu informuje, ze w dniu 10 lipca 2014 r., po przeprowadzeniu postepo-
wania wszczetego odwotaniem od decyzji Wojta Gminy Ostrowek z dnia 30 maja 2014 r,
znak: IN.6220.5.2013.2014, odmawiajqcej ustalenia srodowiskowych uwarunkowari zgody na
realizacje przedsiewziecia po(egaja_cego na budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5
MW wta.cznie wraz z infrastruktur^ towarzysza,ca_, w tym: fundamentem, stacja. transformato-
rowa., placem manewrowym, droga. dojazdowa., przyta.czem energetycznym, linia. energetycznq
SN wraz ze swiatiowodem, zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnych 750, 749, 747,
751
1 752 (obreb 22 Skrzynno), zostata wydana decyzja uchylajqca zaskarzon^ decyzj^ w ca-
tosci i okreslajqca srodowiskowe uwarunkowania.

Z decyzja, mozna zapoznac sie w siedzibie SKO w Sieradzu, PI. Wojewodzki 3, I pietro,
pok. nr 104, od poniedzialku do pia_tku w godz. od 8°° do 14°° oraz w Urzedzie Gminy Ostro-
wek.

Znak decyzji: SKO.4161/161/14 samorz^go KoieDiiVn Odwotawczego
w "' J "

Marek
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Obwieszczenie (2014-07-09)

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko Q'.t. Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), Samorz^dowe Kolegiurn
Odwotawcze w Sieradzu informuje, ze w dniu 9 lipca 2014 r., po przeprowadzeniu postepowa-
nia wszczetego odwofaniem od decyzji Wojta Gminy Ostrowek z dnia 2 czerwca 2014 r., znak:
IN.6220.6.2013.2014, odmawiaja.cej ustalenia srodowiskowych uwarunkowah zgody na reali-
zacje przedsiewziecia polegaja.cego na budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW
wla.cznie wraz z infrastruktura. towarzysza.ca^, w tym: fundamentem, stacja. transformatorow^,
placem manewrowym, droga. dojazdowa., przyla^czem energetycznym, linia. energetyczna. SN
wraz ze swiatlowodem, ziokalizowanego na dziafkach o nr ewidencyjnych 720, 722, 723, 724
1 725 (obreb 22 Skrzynno), zostafa wydana decyzja uchylajqca zaskarzona. decyzje w ca-
losci i okreslajqca srodowiskowe uwarunkowania.

Z decyzja. mozna zapoznac sie w siedzibie SKO w Sieradzu, PI. Wojewodzki 3, I pietro,
pok. nr 104, od poniedziafku do piajku w godz. od 8°°do 14°° oraz w Urzedzie Gminy Ostro-

Wek' WICEPREZES
Samorz^dowego fate ium Odwolawczego

Znak decyzji: SKO.4161/160/14
Marelt Sz mahski
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Obwieszczenie (2014-07-07)

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), Samorza_dowe Kolegium
Odwofawcze w Sieradzu informuje, ze w dniu 7 lipca 2014 r, po przeprowadzeniu postepowa-
nia wszczetego odwolaniem od decyzji Wojta Gminy Ostrowek z dnia 26 maja 2014 r., znak:
IN.6220.10.2013.2014, odmawiaja_cej ustalenia srodowiskowych uwarunkowah zgody na reali-
zacje przedsiewziecia polegaj^cego na budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW
wlcjcznie wraz z infrastruktura towarzysza^, w tym: fundamentem, stacj^ transformatorow^,
placem manewrowym, drogq dojazdowg, przyt^czem energetycznym, linia, energetyczn^ SN
wraz ze swiatfowodem, zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnych 348/4, 349, 717
(obreb 16 Nietuszyna), zostata wydana decyzja uchylajaca zaskarzonq decyzj^ w catosci
1 okrcslajaca srodowiskowe uwarunkowania.

2 decyzjq mozna zapoznac sie w siedzibie SKO w Sieradzu, PI. Wojewodzki 3, I pietro,
pok. nr 104, od poniedzialku do piajku w godz. od 8°° do 14°° oraz w Urzedzie Gminy Ostro-
wek.

Znak decyzji: SKO.4161/158/14 WICEPREZES
samorzqdowego Kolea m Odwolawczego

wS&felzu

Marek MU Kariski


