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Znak: IN.6220.2.2020

Decyzja
o umorzeniu postcpowania administracyjnego

Na podstawie art. 105 ustawy 7. dnia 14 czerwca 1960r. - ICodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 7. 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwia/ku z postepowaniem
administracyjnym wszczetym na wniosck SH24 Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542
Krakow w dniu 07.05.2020r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polcgajacego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, na dzialkach
oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow nr 103, 104/7 w obrebie geodezyjnym
Bolkow, gmina Ostrowek - instalacja I oraz po rozpoznaniu pisma z dnia 14.07.2020r.
w spawie umorzenia w/w postepowania

umarza postcpowanic administracyjne

w sprawie wydania decyzji o srodouiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
pr/edsiew/ieeia polegajacego na budowic elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
wraz z niczbcdnq infrastrukturi} techniczna, na dzialkach oznaczonych w ewidencji
gruntow i hudynkow nr 103, 104/7 w obrebie geodezyjnym Bolkow, gmina Ostrowek —
instalacja 1.

Uzasadnienie

Wnioskiem / dnia 1 7.04.2020r. delta wpl. 20.04.2020r. Wnioskodawca, /.godnie z art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, ud/.iale spolec/eiistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwrocif sie o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje^ przedsiewzie^ia polegajacego na
polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz / niczb^dnq
infrastrukturi} technicznq, na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow i hudynkow
nr 103, 104/7 w obrebie geodezyjnym Bolkow, gmina Ostrowek — instalacja 1, nastepnie
Wnioskodawca pismem / dnia 14.07.2020r. zwrocil sie o umorzenie postepowania.

Niniejsza decyzja nie jest sprzeczna / interesem spotecznym.

na wzgledzie art. 105 Kpa mowiacy ze gdy postepowanie z jakiejkolwiek pr/.yczyny
stalo si^ bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decy/je o umorzeniu post9powania,
Wojt Gminy Ostrowek or/ekt jak w sentencji.

Pouczenic

Od niniejszcj decyzji stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Sieradzu, za moim posrcdnictwejp,-w-terminie 14 dni od daty jej
olr/,y mania

Otr/ymuja:
1. Inwestor

SH24 Sp. z o. o., ul. Mogilska 1 1 / 1 1 , 31-542 Kr
2. Strony postepowania poprze/, obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Pahstwowy Powialowy Inspeklor Sanitarny w Wieluniu, ul. POW 14, 98-300 Wieluri
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. lYaugutta 25, 90-113 Lodz
3. Paristwowc Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarza.d Zlewni w Sieradzu.

Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz
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Decyzja
o umorzeniu postepowania administracyjnego

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca I960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 7. 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwiazku z postepowaniem
administracyjnym wszczetym na wniosek SH24 Sp. zo. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542
Krakow w dniu 07.05.2020r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na rea!izacJ9 przedsiewziecia polegajacego na hudowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbednq. infrastrukturq techniczna, na dzialkach
oznaczonych w ewidcncji gruntow i budynkow nr 103, 104/7 w obrebie geode/yjnym
Bolkow, gmina Ostrowek - instalacja II oraz po rozpoznaniu pisma z dnia 14.07.2020r.
w spawie umorzenia w/w postepowania

umarza postcpowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na budowk- elektrowni fotowoltaicznej o niocy do 1 MW
wraz z n ic /E icd i i i ) infrastruktura techniczni}, na dzialkach oznaczonych w ewidencji
gruntow i budynkow nr 103, 104/7 w obrejbie geodezyjnym Bolkow, gmina Ostrowek -
instalacja II.

Uzasadnicnie

Wnioskiem z dnia 17.04.2020r. data wpl. 20.04.2020r. Wnioskodawca, zgodnie z art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o occnach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwrocil sie o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbednij
infrastrukturq technicznij, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow
nr 103, 104/7 w obrebic geodezyjnym Bolkow, gmina Ostrowek- instalacja II, nastepnie
Wnioskodawca pismem z dnia 14.07.2020r. zwrocil si? o umorzenic postepowania.

Ninicjsza decyzja nie jest sprzeczna z interesem spolecznym.

Majac na wzgledzie art. 105 Kpa mowiacy ze gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny
stalo sie bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzje o umorzeniu postepowania,
Wojt Gminy Ostrowek orzekl jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolcgium Odwolawczego w Sieradzu, za moim posrednictwem, wjerminie 14 dni od daty jej
otrzymania

Otrzymuja:
1. Inwestor

SH24 Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11,31-542
2. Strony post9powania poprzcz obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, ul. POW 14, 98-300 Wielun
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi. ul. Traugulta 25, 90-113 Lodz
3. Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu,

Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz
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