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INFORMACJA

Wojt Gminy Ostrowek, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
z pozn. zm.) - zwanej dalej ustawq. OOS, informacje^ o przystajjieniu do przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsi^wzi^cia na srodowisko w sprawie uzyskania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj^ przedsi^wzi^cia polegaja^cego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o inocy do 3.5 MW wlqcznie wraz z infrastrukturq
towarzysz^c^ w tyin: fundamentem, stacjij transformatorow^, placem manewrowym,
drogq dojazdow^, przylqczem energetycznym, liniq energetycznq SN wraz ze
swiatlowodcm zlokalizowanych na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 1594,1595,
1596,1597/1,1593,1592- obreb 22 Skrzynno.
Postejjowanie w niniejszej sprawie zostalo wszcze^te na wniosek z dnia 06.05.2013r.
data wpl. 10.05.2013r. Firmy EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawla II 52/23,
98-200 Sieradz.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOS, przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, organ wlasciwy do jej wydania zapewnia mozliwosc udziatu
spoleczenstwa w post^powaniu, w ramach ktorego przeprowadza ocen? oddziatywania
przedsi^wzi^cia na srodowisko.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy OOS informuje, iz dane o:
- wniosku,
- postanowieniu Wqjta Gminy Ostrowek,
- raporcie o oddzialywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko wraz z uzupelnieniami,
zostaly umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy, w publicznie dostejmym wykazie
danych o srodowisku i jego ochronie.
Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy OOS, informuj? o mozliwosci zapoznania
si? z niezb^dna^dokumentacja^sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji srodowiskowej
wraz z zala^cznikami, opinia^ Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu,
postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, postanowieniem
Wojta Gminy Ostrowek oraz raportem o oddzialywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko wraz
z jego streszczeniem w j^zyku niespecjalistycznym) oraz mozliwosci skladania uwag
1 wnioskow w Urzedzie Gminy w Ostr6wku , od poniedziatku do piatku, w godz.: 7:15 15:15, w terminie 21 dni, tj. od 28 stycznia 2014 r. do 17 luty 2014r. Zgodnie z art. 34 w/w
ustawy uwagi i wnioski moga^ bye wnoszone w formic pisemnej, ustnie do protokolu lub za
pomoca^ srodkow komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym.
Jednoczesnie informuje, iz na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OOS decyzj?
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi^wzi^cia w niniejszej
sprawie wydaje si? po zasi^gni^ciu opinii Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wieluniu i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi.
Niniejsza informacja zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.ostrowek.bip.gmina.pl) oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeh Urz^du Gminy Ostrowek, w miejscu planowanego
przedsi^wzi^cia (solectwo Skrzynno).
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