
W0JT GMINY OSTROWEK Jstr6wek dnia 20-07-2020r-
Znak: IN.6220.4.2020

Dei-y/ja
o m i i m v r i i i i i postfpowania admin is tracyjnego

Na podslawic art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 196()r. - Kodcks postepowania
administracyjnego {Dz. U. / 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwiazku z postepowaniem
administracyjnym wszc/.etym na wniosek HSG Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72,
01-042 Warszawa w dniu 23.06.2020r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach /gody na realizacje przedsiswziecia polegajacego na hudowic do 2 farm
fotowoltaicznych, o lacznej mocy do 2 MW, wraz z niezbedna infrastruklura techniczna
w obrebie Skrzynno, na dziatkach o numer/.e ewidcncyjnym 164 i 79 w gminie Ostrowek,
powiat wieluriski. wojewodzlwo 16d/.kic oraz po rozpoznaniu pisma z dnia 10.07.2020r data
wpl. 17.07.2020r. w spawic wycofania w/w wniosku

1 1 1 1 1 : 1 1 /a post^'powanie administmcyjne

w sprawie wydania decy/ji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali/acje
przcdsicwziccia polegajacego na budowic do 2 farm fotowoltaicznych, o lacznej mocy do 2
MW, wraz z niezbedna infrastruktura techniczna w obrpbie Skrzynno, na dziafkach o numerze
ewidencyjnym 164 i 79 w gminie Ostrowek, powiat wielunski, wojewodztwo todzkie.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16.06.2020r. data wpl. 18.06.202()r. Wnioskodawca, zgodnie z art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 3 pa/.dziernika 2008r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie. udziale spolec/chstwa w ochronie srodowiska oraz o occnach odd/,ialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r.. poz. 2S3 /.e zm.) zwrocil sie o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj^ pr/edsiewziecia polegajacego na
polegajacego na budowie do 2 farm fotowoltaicznych, o tacznej mocy do 2 MW, wraz
z niezbedna infrastruktura techniczna w obrebie Skr/ynno, na dzialkaeh o numerze
ewidencyjnym 164 i 79 w gminie Ostrowek, powiat wielunski, wojewodztwo fodzkie,
nastppnie Wnioskodawca pismcm z dnia 10.07.2020r data wpl. 17.07.2020r. zwrocil si$
o wycofanie w/w wniosku.

Niniejsza dccyzja nie jest sprzeczna z intcresem spotecznym.

Majac na w/g^dzic art. 105 Kpa mowiacy ze gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny
stalo sie bezprzedmiotowe, organ administraeji wydaje decy/je o umorzeniu postepowania,
Wqjt Gminy Ostrowek orzekl jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom pr/.ysluguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Sierad/u, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania

Otrzymuja:
1. Inwestor

HSG Sun Sp. / 0.0., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warsz!aw4
2. Strony postepowania poprzc/. obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, ul. POW 14, 98-300 Wieluii
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz
3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Sicradzu,

Plac Wqjewodzki 1, 98-200 Sieradz


