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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 1 4 czerwca 1 960r. 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 udostepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach
oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

Zawiadamiam

o wszcz<?ciu w dniu 06.07.202 1 r. na wniosek Onvo 12 sp. z o.o. al. Powstania
Warszawskiego 15, 31-539 Krakow (pelnomocnik: Natalia Wilk-Peszka) postepowania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjt?
przedsiewziecia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturq towarzyszsjcq skladaj^cej si^ z farmy fotowoltaicznej o calkowitcj
huviit ' i mocy farmy do 4,1 M\ zlokalizowanej na dzialkach nr ewid. 913, 914, 918/2 i
919 obreb Okalew, gmina Ostrowek, powiat wieluriski.

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 1 0.
Zatem zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) stosuje sit? przepis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego przcwidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postejx>wania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) organ prowadzacy
postepowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Pahstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,Zarz^d Zlewni w Sieradzu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziarywania powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza si$ stronom postepowania termin 14 dni, liczqc od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie si$ z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien w sprawie, ztozenie pisemnych wnioskow i zastrzezeh w Urz^dzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie na
tablicy ogloszeh w Urz^d/ie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogJoszeti sotectwa
w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. Onvo 12 sp. z o.o. al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Krakow
2. Pemomocnik: Natalia Wilk-Peszka
3. Strony poslt^powania poprzez obwieszczenie
4. a/a
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Zdj^to dnia

Piecz^c



I'rzad Gminy
w Ostrowku

98-311 Qstr6wek
pow. wielunski, woj.J6dzkie

fax 43-8415026, 8415023
• /p. 43-8415020

Ostrowek, dnia 06.07.202 I r .

Znak:IN.6220.7.2021

OGLOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pa/dziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronic, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 )

Wojt Gminy Ostrowek
podaje do publicznej wiadomosci

inJbrmacje o zamieszczcniu w publicznie dostepnym wykazic danych o wniosku Onvo 12 sp.
zo.o. al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Krakow (pehiomocnik: Natalia Wilk-Peszka)
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na :

budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastruktur^ to\var/;ys/.^cq skladajqcej siy
z farmy fotowoltaiczncj o calkowitej Iqcznej mocy farmy do 4,1 M\ zlokalizowanej na
dzialkach nr ewid. 913,914,918/2 i 919 obrcb Okalew, gmina Ostrowek, powiat
wielunski.

Podanie do publicznej wiadomosci nastapilo:

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