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OBWIESZCZENIE

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

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 07.05.2020r. na wniosek SH24 Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11 , 31-542
Krakow postepowania w sprawic wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizaeje przedsiewziecia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z niezb^dna in l ras t r i iklura teclinicznu, na dzialkach oznaczonych
w ewidencji gruntow i budynkow nr 103, 104/7 w obrebic geodezyjnym Bolkow, gmina
Ostrowek — instalacja II

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.
/atem zgodnie / art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronic srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081) stosuje si? przepis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
post^powania pr/ez obwieszczenic lub inny zwyczajowo przyj^ty sposob publiczncgo
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spolcczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081) organ prowadzacy
postepowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Pahstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,/arzqd Zlewni w Sieradzu, o wydanic opinii co do potrzeby pr/eprowadzenia oceny
oddzialywania powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza sie stronom postcpowania tcrmin 14 dni. liczac od dnia podania powyzszcj
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie sie z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urzedzic
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15- 15.15.

Niniejszc obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie na
tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszen solectwa
w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. Inwestor
SH24 Sp. z o. o.
ul. Mogilska 11/11

2. 31-542 Krakow /"""
3. Strony postepowania poprzcz obwieszczenie
4. a/a
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Piecz^c u iv cd u



WflJT CiM!NY OSTRfiWEK

Ostrowek, dnia 07.05.2020r.

Nasz znak:IN.6220.3.2020

OGLOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie. udzialc spotec/.eristwa w ochronic srodowiska oraz
o ocenach odd/iafywania na srodowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081)

Wojt Gminy Ostrowek
podaje do publicznej wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w puhlicznic dostepnym wykazie danych o wniosku firmy SI 124
Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Krakow w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na rcalizacjc przedsi9wziecia polegajacego na :

budowie elektrowni fotowoltaiczncj o mocy do 1 IVIW wraz z niezbednq infrastrukturq
Icclinic/iui, na dzialkach oznaczonych w ewidcncji gruntow i budynkow nr 103, 104/7 w
obrebie geode/yjnym Bolkow, gmina Ostrowek- instalacja II.

Podanie do publicznej wiadomosci nastapilo:

1. Tabltca ogloszen Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica solectwa Bolkow
3. Biulelyn Informacji Publicznej Gminy Ostrowek


