
Qstrowek dnia, 17.09.2020r.

OBWIESZCZENKE

Na podstawie art.49 usta'.vy i dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 . poz. 256 ze zm.) w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o ud >stepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. I . ^ 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 17.09.2020]. m -vniosek Expanse Plus Sp. z o. o., ul. Brzczna 12/1,
90-303 Lodz postepowania w spra\e wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziteia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 2 MW na dzialce nr ew (I. 61, obr^b Skrzjnno, gmina Ostrowek

Liczba stror postepowania v orzedmiotowej sprawie przekracza 10.
Zatem zgodnie z ar:.74 ust.3 ust; wy 2. dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu inibrmacji
o srodowisku i jego ochronie, udzial : spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodcwisko (E'z. I . z 2020 r., poz. 283 ze zm.) stosuje sie przepis art. 49
Kodeksu postepowania administ *ac; jnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania prze^ obwieszczei ie 1 ib inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l us law / / dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodov/isku i jego oohn iiie, udziale spoleczenstwa w oehronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na sroc ow sko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) organ
prowadzacy postepowanie wysttipil U> Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi, Panstwowe^o Powiatowego 'rspektora Sanitarnego w Wieluniu i Paristwowego
Gospodarstwa Wocnego Wody Pols iie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,Zarzad Zlewni w Sieradzu, o wi dai i J op.nii co do potr^eby przeprowadzenia oceny
oddzialywania powyzszego przeilsit; v/zitjcia na srodowisko.

Wyznacza si? stronom postepowania termin 14 dni. liczqc od dnia podania powyzszej
informacji do publi:znej widomusci na zapoznanie sie z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnyeh w>jasnien w sprawie, ^tozenie pisemnycli wnioskow i zastrzezeri w Urzed/ic
Gminy w Ostrowki wgodz. 7. !:•- I f . 15.

Niniejsze obwieszczenie zot tije podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na slronie interneiow ;; Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie na
tablicy ogloszen w [Jrzt^dzic Gminy A Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeri solectwa
w miejscu realizacj i przedsif wzi ;ci£

Otrzymuja:

1. Inwestor
Expanse Plus Sp. z o. o.
ul. Brze/na 12/1,
90-303 Lodz

2. Strony postepowania poprze , obwieszczenie
3. a/a

Wywieszono

Zdj^to dnia —

Piec/^c urz^du



W6JTGMINYOSTR6WEK
Ostrowek, dnia 1 7.09.2020r.

Znak:IN.6220.9.2020

OGt.OSZENIi:

Slosownic dt art, 21 ust. 2 pk . l> ustawy z dnia 3 pazdziernika 2()08r. o udostepnianiu
intbrmacji o srodov/iska i jego oohninie , udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz
o ouenacli odd/iuK Aania na srotow sko( >/.. 1 . / 1020 i po/. 183 zc zm.)

\t Gminy Ostrowek
poilajt h» publicznej wiadomosci

inlbrmacje o zamieszczeniu w publi /nie dostepnym wykazie danych o wniosku tlrmy
Expanse Plus Sp. z o. o., ul. Brzt.zm I 2/1. 90-303 f.odz w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniac i /gody na realizaeje przedsiewziecia polegai^ccgo na :

budowie elektrowiii fotowoltai^zn j o mocy do 2 MW na dzialcc nr ewid. 61,
Skrzynno, gmina Ostrowek.

Podanie do publicz:iej wiadomo: ci i t ^tapilo:

1. Tablica ogloszeii Urzcdu Gn i n y Oslrowek
2. Tablica soJectwa Skrzynno
3. Biulctyn Inibrmacji Publ czi e j Gminy Ostrowek


