
WOJT GMINY OSTROWEK Ostrowek dma, 24.11.202 I r .
7,nak:IN.6220.12.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 uslawy 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
oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 24.11.2021r. na wniosek wniosku PGE Energia Odnawialna S.A., ul,
Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa (petnomocnik: Weronika Banasiak email:
weronika.banasiak@gkpge.pl) postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjc przedsiewziecia polegajacego budowie farmy
fotowoltaicznej o l^cznej mocy do 2 MW zlokalizowanej na dzialkach nr ewid. 624 i 625
obr^b Nietuszyna, gmina Ostrowek, powiat \vicluriski, woj. lodzkie.

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
oddziarywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) stosuje si$ przepis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego przewiduj^cy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania 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 spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) organ prowadzijcy
postepowanie wystaj>ii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Panstwowego Powiatowcgo Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,Zarzq.d Zlewni w Sieradzu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaiywania powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza 519 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, zlozenic pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urz^dzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.1 5.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczcnic na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie na
tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeri sotectwa
w miejscu realizacji przedsi^wzi9cia.

Otrzymuja:

1. PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa
2. Pemomocnik: Weronika Banasiak email: weronika.banasiak@gkpge.pl
3. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
4. a/a

W

Wywieszono dnia.

Zdjeto dnia

Piecz^c urzexlu—

^
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wieiunski, woj. J6dzkie Ostrowek, dnia24.11.2021r.
si. i'ax 43-841 5026. 8415023

ti-xbezp. 43-8415020

Znak:IN.6220.12.2021

OGLOSZENIE

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

Wojt Gminy Ostrowek
podaje do publicznej wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku PGE
Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa (pelnomocnik: Weronika
Banasiak email: weronika.banasiak@gkpge.pl) w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na :

budowie farmy fotowoltaicznej o lacznej mocy do 2 IMW zlokalizowanej na dzialkach nr
ewid. 624 i 625 obreb Nietuszyna, gmina Ostrowek, powiat wieluriski, woj. todzkie.

Podanie do publicznej wiadomosci nast^pilo:

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


