
u/viiNYUblKOWEK
Znak:IN.6220.6.2019

Ostrowek dnia, 26.11.2019r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 2018r., poz. 2096) w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostcpnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 26.1 1.2019r. na wniosek Alsol Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 15a/37,
87-100 Toruri postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegaj^cego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyhjczem do
krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezb^dnymi do
prawidfowego funkcjonowania przedsi^wzi^cia. Elektrownia fotowoltaiczna
posadowiona b^dzie w gminie Ostrowek, obr^b Olesnica, nieruchomosc numer I/I, 5/1

Liczba stron post^powania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udzialc spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081) stosuje sic przcpis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego prxcwiduj^cy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego
ogfaszania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081)organ prowadzacy
postepowanie wyst^pil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Paiistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarz^d Gospodarki Wodnej w Poznaniu
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania powyzszego
przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni, licz^c od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie sie z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien 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 przez:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie na
tablicy ogfoszeri w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie w miejscu realizacji
przedsiewziecia.

Otr/ymuj^:

1. Inwestor:
Alsol Sp. z o. o.,
ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Torun

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Wywieszono dnia — •^•
w Ostr6wku

Zdj^todnia .................. 98,3-1 LOsi*6wek
pow. wielunski, woj. 16dzkie

Pieczec urzcdu ...... t«l^fax.43rS4J.5a26/ 84 15023
fax bezp. 43-84 75020

Turek
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OGLOSZENEE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
infonnacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081)

Wojt Grniny Ostrowek
podaje do publicznej wiadomosci

inibrmacje o zamieszczeniu w publicznic dostepnym wykazie danych o wniosku firmy
wiiiosek Alsol Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Torun w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na :

budowie elektrowni folowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi
oraz przylqczem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury
technicznej, niezbcdnymi do prawidtowego funkcjonowania przedsiewziecia.
Elektrownia fotowoltaiczna posadowiona In d / i i - w gminie Ostrowek, obreb Olesnica,
n i t ruchomosc numer 1/1, 5/1 i 4/1.

WPodanie do publicznej wiadomosci nastapilo:

Turek
\ Tablica ogloszeri Urzedu Gminy Ostrowek
2. Micjsce realizacji przcdsi9wzi^cia
3. Strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej


