
G M I N Y U b I K U W t I V Ostrowek dnia, 29.08.2022r.
Znak:IN.6220.3.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735.) w zwiazku / art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdzicrnika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (D/.. U. z 2022 r., poz. 1029)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 29.08.2022r. na wniosek wniosku OZE FARMS Sp. z o.o., ul. Lakowa 2,
86-014 Sicienko postepowania w sprawie wydania dccyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjp przedsiewziecia polegajaeego budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z niezb^dni) i n l i ns i i ukd i i ;| technic/n;j na
dzialce o nr ewidencyjnym 408 w obr^bie Niemierzyn, gm. Ostrowek.

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekrac/a 10.
Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronic, udziale spotec/enstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje sie pr/epis art. 49
Kodeksu postepowania admmistracyjnego pr/ewidujacy /awiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez obwies/czenic lub inny zwyczajowo przyjety sposob public/ncgo
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy / dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, ud/.iale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) organ prowadzacy
postepowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Panstwowego Powiatowego Inspcktora Sanitarnego w Wieluniu i Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,Zarz^d Zlewni w Sieradzu, o wydanic opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza si$ stronom postepowania tcrmin 14 dni, liczac od dnia podania powy/s/ej
informacji do publicznej widomosci. na zapoznanie sie z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrze/eti w Urzcd/ie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15- 15.15.

Niniejsze obwieszczenie /ostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamies/czenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszcnie na
tablicy ogloszeri w Urzed/ie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszen solectwa
w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. OZE FARMS Sp. / o.o., ul. Lakowa 2, 86-014 Sicienko
Adrcs do korespondencji: ul. Grunwald/ka 2/3, 85-236 Bydgoszcz

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie WOJT
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