
W U J I ( j M i N Y U b I K U W t K Ostrowck dnia, 01.07.2020r.
Znak:IN.6220.7.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawic art.49 ustawy / 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 pazd/iernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. I!. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu Ot .07.2020r. na wniosek Orfeus Sp. z o. o., ul. Syrokomli 3, 80-267
Gdansk postcpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie farmy fotowoltaiczncj o
mocy do 1,5 MW wraz z niezb^dna infrastruktunj technicznq na dzialcc nr ewid. 97 -
n l n c l i Skrzynno w micjscowosci Skrzynno, gm. Ostrowek, powiat \,
wojcwodztwo lodzkie

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.
Zatem zgodnic z art.74 ust.3 ustawy /, dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnicniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udzialc spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) stosujc sic przepis art. 49
Kodeksu poslepowania administracyjncgo przcwidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postppowania przez obwieszezenie lub inny zwyczajowo pr/.yJ9ty sposob publicznego
ogtaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) organ
prowadzqcy post^powanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi, Pahstwowcgo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Panstwowe Gospodarstwo Wodnc Wody Polskie
,Zar/ad Zlcwni w Sieradzu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowad/eniaoceny
oddzialywania powyzszego przedsiewzi^cia na srodowisko.

Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni. liczac od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie sie z aktami sprawy, uzyskanic
ewentualnych wyjasnieii w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urz^dzie
(iminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Ninicjsze obwieszezenie zostajc podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie na
tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogtoszeri solectwa
Skrzynno.

Otrzymuja:

1. Inwestor
Orfeus Sp. z o. o.,
ul. Syrokomli 3,
80-267 Gdansk

2. Strony postcpowania poprzez obwieszezenie
3. a/a

Wywieszono dnia.

o dnia

iecz^'c urz^du,



WfijT GMINY OSTRCWEK
Ostrowek, dnia 01,07.2020r.

/nak:IN.6220.7.2020

OGLOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie. ud/iale spoJeczehstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach odd/ialywania na srodowisko (Oz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Wojt (iminy Ostrowek
podajc do publicznej wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazic danych o wniosku firmy
Orfeus Sp. / o. o., ul. Syrokomli 3, 80-267 Gdansk w sprawie wydania deeyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polcgajacego na

budowic farmy fotowoltaiczncj o mocy do 1,5 MW wraz z niczb^dna infrastruklur ;i
techniczn^ na dzialcc nr ewid. 97 — obr^ib Skrzynno w miejscowosci Skr/ynno, gm.
Ostrowek, powiat wielunski, wojewodztwo lodzkie .

Podanie do publicznej wiadomosci nastapito:

1. Tablica ogloszen Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica solectwa Skrzynno
3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostrowek


