Burmistrz Lubska

Lubsko, dnia 16 września 2021 r.

GKO.6220.10.2021
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 735), w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247
z późn. zm.) Burmistrz Lubska
zawiadamia strony, że:
1. z wniosku Pani Izy Michałek – pełnomocnika firmy Elektrownia PV 66 Sp. z o.o.,
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce nr ewid. 119/2, 119/4, 118/6, 118/8, 136/6, 126, 127,
189/1, 190, 186/2 (obręb 0016) w miejscowości Stara Woda, Gmina Lubsko”;
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 54 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zatem stanowi
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r., poz. 247 późn. zm.) i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Zainteresowane strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej
sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
pok. 25, w godzinach urzędowania w pn. godz. 7.30 - 17.00, wt. - czw. godz. 7.30 15.30 i pt. godz. 7.30 - 14.00, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za
pomocą poczty elektronicznej na adres : sekretariat@lubsko.pl.
W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art.
49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie 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
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od
dnia jego publicznego ogłoszenia, które nastąpi w dniu 17 września 2021 r.
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