Burmistrz Lubska

Lubsko, dnia 08 października 2021 r.

GKO.6220.7.2021
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), 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
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247
z późn. zm.) Burmistrz Lubska informuje, że w dniu 08 października 2021 r. na wniosek
złożony przez firmę EPLANT 42 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Salwarotska 14/310, 30-109
Kraków w imieniu i na rzecz której działa w ramach udzielonego pełnomocnictwa
Beata Krężołek, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych Chełm Żarski
o łącznej mocy do 7 MW (moc jednostkowa do 1 MW), zlokalizowanych
w miejscowości Chełm Żarski, gmina Lubsko wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii z możliwością
dzielenia na części lub budowania w całości”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym, opiniami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, strony postępowania mogą zapoznać
się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, pok. nr 25,
w godzinach w pn. godz. 7.30 - 17.00, wt. - czw. godz. 7.30 - 15.30 i pt. godz. 7.30 14.00.
Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem
Burmistrza Lubska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
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
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku
zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, które nastąpi w dniu 11
października 2021 r.
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