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OBV/1ESZCZENIE

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 udostepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach
oddziarywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Zawiadamiam

o wszczeciu wdniu 21.08.2020r. na wniosek SH24 Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542
Krakow postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje. przedsiewziecia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej
o mocy do 2 MW wraz z in l ' ras i ruKlura techniczna, na d/ialkach nr ewid. 103, 104/7,
obrejb geodezyjny Bolkow, gmina Ostrowek

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.
Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) stosuje sie przepis art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez obwieszczenie lub inriy 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 spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) organ
prowadzacy postepowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Paristwowcgo
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
.Zar/.ad Zlcvvni \. o v\- op n i i co do poll /cb\i ocen\a powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni, liczac od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci. na zapoznanie sie z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezeri w Urzedzic
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 ogloszen w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszen solectwa
w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Otrzymuja:

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

2. 31-542 Krakow
3. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
4. a/a

Wywieszono dnia..,

Zdjeto dnia

Piecz^c urz^du



Gminy
6wku
strfwek
Q?$i

fax bezp 43-846f 5020 Ostrowek, dnia 21.08.2020r.
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Stosownic do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jcgo ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Wojt Ciminy Ostrowek
podajt; do publiczncj wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku firmy SH24
Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Krakow w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach xgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na :

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 IVIW wraz z infrastruktur^ tcchniczn^, na
dzialkach nr ewid. 103, 104/7, obn;b geodezyjny Bolkow, gmina Ostrowek.

Podanie do publicznej wiadomosci nastaptfo:

1. Tablica ogloszeh Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica solectwa Bolkow
3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostrowek


