Lubsko, dnia 25 sierpnia 2021

L

GKO.6220.9.2021
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie 0 wszcz~ciu post~powania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania
administracyjnego (tekst jednolity Oz. U. 2021 r., poz. 735), w zwiC!zku z art. 74 ust. 3f
ustawy z 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziafywania na srodowisko
(tekstjednolity Oz. U. z 2021 r., poz. 247 z p6in. zm.) Burmistrz Lubska
zawiadamia osoby, kt6rym przysiugujC! prawa rzeczowe do nieruchomosci dziatki
ewidencyjnej nr 3/2

obr~b

0007 m. Lubsko, ie:

1. z wniosku Zakfadu Zagospodarowania Odpad6w Sp. z

z siedzibC! w m. Marsz6w
50A, 68-200 iary zostafo wszcz~te post~powanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia pn. "Modernizacja stacji
przetadunkowej dla odpad6w komunalnych w Lubsku wraz z infrastrukturC! towarzyszC!cC!
na dziafce 93/32,,;
2. wnioskowane przedsi~wzi~cie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 83 rozporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 19 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsif?wzif?c mogqcych znaczqco
oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2019 r. poz. 1839), zatem stanowi przedsi~wzi~cie
mogC!ce potencjalnie znaczC!co oddzialywa6 na srodowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostf?pnianiu informacji 0 srodowisku i jego
ochronie, udziale spoieczefJstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania
na srodowisko (tekst jednolity Oz. U. z 2021 r., poz. 247 z p6in. zm.) i wymaga
uzyskania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.
0.0.,

Zainteresowane strony post~powania mogC! sktada6 uwagi i wnioski w powytszej sprawie,
w siedzibie Urz~du Miejskiego w Lubsku , ul. Powstanc6w Wielkopolskich 3, pok.
w godzinach urz~dowania w pn. godz. 7.30 - 17.00, wt. - czw. godz. 7.30 - 15.30 i pt godz.
7.30 - 14.00, osobiscie, przez petnomocnika lub na pismie, a takte za pomocC! poczty
elektronicznej na adres : sekretariat@lubsko.pl.

Zawiadomienie uwata sif? za dokonane, po uplywie 14 dni od dnia jego publicznego
obwieszczenia, kt6re nastqpi w dniu 26 sierpnia 2021 r.

