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OBWIESZCZENIE

Na podstawic art.49 ustawy z dnia 14 czcrwca 1960r. Kodeks Poslepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 14.09.2021r. na wniosck wniosku Knergomix Solar Farm 3 Sp. / o. o.,
ul. Czeresniowa 98/1 17, 02-456 Warszawa (pemomocnik: Barlosz Sosinski, Procarte
Energetyka Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 15/7, 25-21 1 Kielcc) postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego budowie farmy fotowoltaiczncj SPV Skrzynno o mocy do 1 MW
zlokali/.owancj na czeici dziatek nr ewid. 1 130, 1 132, obr^h Skrzynno, gmina Ostrowek.

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.
Zatem zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2()08r. o udoslepnicniu informacji
o srodowisku i jego ochronie. ud/,iale spotec/.enstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) stosuje sie pr/epis art. 49 Kodeksu
postepowania administraeyjnego przewidujacy zawiadomicnie stron o czynnosciaeh
postepowania przcz ohwieszczcnie lub inny xwyczajowo przyjety sposob publicznego
oglaszania.

/godnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, ud/.iale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r.. poz. 247) organ prowadzacy
postepowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Panslwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,Zar/,ad Zlewni w Sicradzu. o wydanie opinii co do potr/,eby przeprowad/enia oceny
oddzialywania powyzszego przedsiewzi^cia na srodowisko.

Wyznacza sic stronom postepowania lermin 14 dni, liczac od dnia podania powyzszej
informacji do publieznej widomosci, na zapoznanie sic z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnicri w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urz^dzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie na
tablicy ogloszeri w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tabliey ogtoszeri soteclwa
w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. Energomix Solar Farm 3 Sp. z o. o., ul. Czeresniowa 98/1 17, 02-456 Warszawa
2. Pemomocnik: Bartosz Sosiriski, Proearte Rnergctyka Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 15/7,

25-211 Kielcc
3. Strony postepowania popr/ez obwieszczenie
4. a/a

Turek

Wywieszono dnia.

Zdjeto dnia

Piecz^c


