Burmistrz Lubska

Lubsko, dnia 17 grudnia 2021 r.

GKO.6220.36.2020
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 – 8, art. 35, art. 29 w związku z art. 79 ust. 1 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 podaje do publicznej
wiadomości, że :
- w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni słonecznej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Dłużek
(obręb 0006) na działkach nr ewid. 351, 352, 353, 354, 355, 356/1, 358, 359, 610, 363,
366, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379” w postępowaniu wszczętym na wniosek firmy
FOTOWOLTAIKA HIG Lubsko Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, istnieje możliwość
składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego, w tym
zainteresowanego w terminie od 20 grudnia 2021 r. do 19 stycznia 2022 r.;
- uwagi i wnioski, o których mowa powyżej, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1797);
- miejscem właściwym do składania uwag i wniosków jest Urząd Miejski w Lubsku, pl.
Wolności 1, a organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubska;
- uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia;
- organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia jest Burmistrz Lubska;
- z dokumentacją sprawy, w tym m.in. uzgodnionymi warunkami realizacji przedsięwzięcia
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz
opiniami Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Zgorzelcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku ul. Powstańców Wlkp. 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.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania mają możliwość składania uwag
i wniosków do prowadzonego postępowania przez cały okres jego trwania.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dłużek,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku www.bip.lubsko.pl
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