
WOJT GMINY OSTRCWEK

Ostrowek dnia 10.06.2020r.

Znak:IN.6220A2019.2020

POSTANOWIENIE

w sprawie zawicszenia postcpowania

Dzialajac na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 100 § 1, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

1) zawiesic wszczete na wniosek inwestora PV INVESTMENT 5 Sp. z o.o., al.
Jerozolimskie 200 lok. 140 , 02-486 Warszawa postepowanie w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na rcalizacj^ przedsiewziecia
polcgajacego na budowie t'army fotowoltaicznej PV Okalew skladaj;}tu j sit} /
dwoch zespolow instalacji o mocy do 1 M\a na nieruchomosciach
gruntowych w micjscowosci Okalew, gmina Ostrowek, powiat wieluriski, woj.
lodzkie na dziatkach o nr ewidencyjnych 367, 979, 981, 983 i 985 obreb 17
Okalew do czasu zakonczenia rekultywacji terenow objelych w/w wnioskiem.

2) zobowiazac wnioskodawct; o przedstawienie dokumentow potwicrdzajacych
zakonczenie rekultywacji terenow po wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/
melody odkrywkowa ze zlo/a ^Okalew F' potozonego w miejscowosci Okalew,
gmina Ostrowek

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30.09.2019r. data wpt. 02.10.2019r. PV INVESTMENT 5
Sp. L o.o., al. Jerozolimskie 200 lok. 140, 02-486 Warszawa zwrocila si^ o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsiewziecia
polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Okalew skhidajijcej sie^ z dwoch
zespolow instalacji o mocy do 1 MW kazda na nieruchomosciach gruntowych w
miejscowosci Okalew, gmina Ostrowek, powiat wielunski, woj. lodzkie na dzialkach o nr
ewidencyjnych 367, 979, 981, 983 i 985 obreb 17 Okalew.

Wnioskodawca pismem z dnia 26.05.2020r. data wpl. 29.052020r. zlozyl wyjasnienia,
iz na terenach objetych w/w wnioskiem nie rozpoczeto jeszcze procesu rekultywacji po
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodq odkrywkow^ ze ztoza ^Okalew V^.

Ponadto zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w J.odzi, ul.
Traugutta 25, 90-113 Lodz znak: WOOS.4220.661.2019.ARu.5 z dnia 05.05.2020r. stanem
wyjsciowym srodowiska przyrodniezego w momencie rozpocz^cia realizacji farmy
fotowoltaicznej ma bye stan po rekultywacji wyrobiska. Majac na uwadze, ze w obecnym
momencie nie jest znany ostateczny kierunek rekultywacji ztoza, nie 53 znane parametry
terenu zrekultywowanego, ani ksztatt srodowiska przyrodniczego po zakonczeniu procesu
rekultywacji wyrobiska, niemozliwc jest /awarcie w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach pemych informacji o uwarunkowaniach, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1,



ani okreslenie warunkow lub wymagaii, o ktorych mowa w art. 82 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 zc zm.) dla rcalizacji farmy fotowoltaicznej.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie
moze grozic zatem wydaniem decyzji niewykonalnej, a w konsekwencji stwierdzeniem jej
niewaznosci.

Majac na uwadze powyzsze, nalezalo orzec jak na wstepie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, za posrednictwem
Wqjta Gminy Ostrowek.

Otrzymuja:

1. Inwestor
PV INVESTMENT 5 Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 200 lok. 140

02-486 Warszawa
2. Pelnomocnik:

Lukasz Olszewski
3. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
4. a/a

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

Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz

szard Turek
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