Lubsko, dnia 06

września

2021 r.

GKO.6220.43.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późno zm.) zawiadamiam
strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim pismem z dnia 30 sierpnia 2020 r. sygn. akt WZŚ.4221.107.2021.PK
przedłużył termin wydania postanowienia w przedmiocie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
działkach nr 30/6, 30/10, 80/1, 81/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska,
gmina Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną". Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wskazał nowy termin
załatwienia sprawy tj. do dnia 30 września 2021 r.
Jednocześnie informuję, że nastąpiła zmiana nazwy Wnioskodawcy o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tj. :
było: Elektrownia Wiatrowa Biała Sp. z 0.0., ul. Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice,
jest: PV Bobrowice Sp. z 0.0., ul. Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice.
Zgodnie z art.1 O § 1 Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony
postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu planowanego
przedsięwzięcia na środowisko strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Lubsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 68 - 300 Lubsko, pok.
25, w godzinach urzędowania w pn. godz. 7.30 - 17.00, wt. - cZW. godz. 7.30 - 1
i pt. godz. 7.30 - 14.00, osobiście, przez pełnomocnika.
W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art.
49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie zostaje podane
stronom do wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku www.bip.lubsko.pl
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jasieniu www.bip.jasien.pl
Zgodnie z art.49 § 2 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane, po upływie 14
dni od dnia jego publicznego obwieszczenia, które nastąpi w dniu 07 września 2021 r.

