
Ustrowek dnia, 25.05.202Ir.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjncgo (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwia_zku z art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach
oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 25.05.2021 r. na wniosek Copernic Sp. z o.o. ul. Lekarska 1,31 -203
Krakow (pelnomocnik: Michal Nowak email: m.nowakfotsalwis.pl ) postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ?,gody na realizacje pr/edsi9wzi$cia
polegajacego na budowie elcktrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowosci
Skrzynno w gminie Ostrowek na dzialcc nr ewid. 131.

Liczba stron postepowania w przcdmiotowej sprawie przekracza 10.
Zalem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udoslepnieniu informacji
o srodowisku i jego oehronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) stosuje sie pr/.epis art. 49 Kodeksu
postepowania adminislracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przcz obwieszczenie lub inny /.wyc/ajowo przyjety sposob publieznego
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazd/iernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) organ prowadzqcy
postepowanie \vysta_pii do Regionalncgo Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Panstwowego Powiatowcgo Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pahstwowc Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,7arza_d Zlewni w Sieradzu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania powyzszego pr/edsiewzieeia na srodowisko.

Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni, licz^c od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoz.nanic sie z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnieii w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urzedzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przcz:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywies/enie na
tablicy ogloszen w Urz9dzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeri solectwa
w miejscu realizacji przedsiewzit^cia.

Otrzymuja:
WO1. Copernic Sp. z o.o. ul. Lekarska 1. 31-203 Krakow

2. Pelnomocnik: Michal Nowak email: m.nowakfqjsalwis.pl m^r in^f^-zard T
3. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
4. a/a

Wywieszono dnia...<>**.?...£&..."™?:./.

Zdj^to dnia

Piecz^c ur/.^du



WCJTGMINYOSTR0WEK

Ostrowck, dnia 25.05.2021 r.

Znak:IN.6220.5.2021

OGLOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 )

Wojt < . n i i m Ostrowck
podajc do publicznej wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku Copcrnic Sp.
zo.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Krakow (pelnomocnik: MichalNowak email:
m.nowak@salwis.pl ) w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzi^cia polegajacego na :

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w micjscowosci Skrzynno
w gminie Ostrowck na d/Jalcc nr cwid. 131.

Podanie do publicznej wiadomosci nastapito:

1. Tablica ogloszen Urzedu Ominy Ostrowek
2. Tablica solectwa Skrzynno
3. Biuletyn Informacji Public/nej Gminy Ostrowek


