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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udoslepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach
oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 01.07.2020r. na wniosek Estigo Solar Sp z o. o., ul. Graniczna 29 lokal
222A, 40-956 Katowice postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na hudowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do I M\ wraz z niezbedna ininistruktur ;t towarzyszaca
planowanego do reali/acji na dzialcc nr cwid. 187 obrcb Dymek poloznej w
miejscowosci Dymek gm. Ostrowek

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.
Zatcm zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego oehronie, udziale spolcczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) stosuje sie przepis art. 49
Kodeksu poslepowania administracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego
ogfaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) organ
prowadzaey post^powanie wystapil do Rcgionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Parislwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskic Panstwowc Gospodarstwo Wodne Wody Polskic
,Zarzad Zlcwni w Sieradzu. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaiywania powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza si9 stronom postepowania termin 14 dni, liczac od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci. na zapoznanie sitp z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnyeh wyjasnieti w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urz(?dzie
Gminy w Oslrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej. wywieszenie na
tablicy ogioszen w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeri solectwa
Dymek.

Otrzymuja:

1. Inwestor
Estigo Solar Sp z o. o.,
ul. Graniczna 29 lokal 222A,
40-956 Katowice

2. Strony post9powania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Wywieszono dnia..

Zdjeto dnia

urzedu..



W(5JT GMINY OSTR6WEK

Znak:IN.6220.6.2020

Ostrowek. dnia 01 .()7.2020r.

OGLOSZEN1E

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pa/dziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoiec/eristwa w ochronic srodowiska oraz
o ocenach odd/.iatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Wojt Gminy Ostrowek
podaje do publicznej wiadomosei

intbrmacje o zamieszczcniu w puhlicznic dostepnym wykazic danych o wniosku finny Estigo
Solar Sp z o. o., ul. Ciraniczna 29 lokal 222A, 40-956 Katowice w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach /gody na realizacjc przedsi^wziecia polegajqccgo na :

budowie instalacji fotowoltaiczncj o mocy do 1 MW wraz z niezb^dna infrastrukturq
towarzyszacq planowanego do realizacji na dzialcc nr ewid. 187 ohivh Dymek poloznej
w miejscowosci Dymck gm. Ostrowek.

Podanie do publicznej wiadornosci nastapilo:

W
1. Tahlica ogloszcn Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica solectwa Dymek /^fi*
3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostrowek


