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OBWIESZCZENIE

Ustrowek dnia, 23.06.2020r.

Na podstawic art .49 ustawy z dnia 14 czerwca l%0r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 23.06.2020r. na wniosek HSG Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72,
01-042 Warszawa postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsicwziecia polcgajacego na budowie do 2 farm
fotowoltaicznych, o lacznej mocy do 2 MW, wraz z niezbcdna infrastruktura techniczna
w obrebie Skrzynno, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 164 i 79 w gminie
Ostrowek, powiat wicluriski, wojewodztwo lodzkie

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekraeza 10.
Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spotec/.enstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
odd/iatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) stosuje sic przepis art. 49
Kodeksu postepowania adminislracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego
ogtaszania.

Zgodnie 7. art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udoslepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, ud/iale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) organ
prowadzacy postepowanie wystqpi! do Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska w
Lodzi, Panstwowego Powiatowcgo Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,Zarzad Zlewni w Sicradzu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania powyzszego pr/edsi^wziecia na srodowisko.

Wyznacza sit; stronom postppowania termin 14 dni, liczac od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci. na zapoznanie si$ z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien w sprawie, ztozenic pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urzedzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenic na
tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogtoszen sotectwa
Skrzynno.

Otrzymuja:

1. Inwestor /^f*
HSG Sun Sp. z o.o. /
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Wywieszono dnia

dnia

Piecz^c



Gminy
wOstr6wku

98-311Ostr6wek
wielufiski, woj.!6dzkic

tel./fax 43-8415026, 8415023
Ostrowek, dnia 23.06.2020r.

Znak:IN.6220.4.2020

OGLOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostcpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spotec/.erislwa w ochronie srodowiska oraz
o occnach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Wojt Gminy Ostrowek
podaje do publiczncj wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku finny HSG
Sun Sp. L o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach /gody na realizacje przedsiewziecia polegajqcego na :

budowie do 2 farm fotowoltaicznych, o lacznej mocy do 2 IV1W, wra/ /
infrastruktura techniczna w obrebie Skrzynno, na dzialkach o numcrze ewidencyjnym
164 i 79 w gminic Ostrowek, powiat wielunski, wojewodztwo lodzkie.

Podanic do public/ncj wiadomosci nastapito:

1. Tablica ogloszeri Urzedu Gminy Ostrowek mgr irj&jfi
2. Tablica solectwa Skrzynno
3. Biuletyn Inibrmacji Public/.nej Gminy Ostrowek


