Burmistrz Lubska

Lubsko, dnia 28 stycznia 2022 r.

GKO.6220.1.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie 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.
2373 z późn. zm.) i art. 10, art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w toku postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 288/2, 285/1, 283/2,
293/2, 121/2, 153/1, 155/1, 209, 310, 312 obręb Stara Woda oraz 387, 388 obręb
Tuchola Żarska o mocy do 65 MW wraz z infrastrukturą techniczną” Burmistrz Lubska
zawiadamia, że
- postanowieniem z dnia 28 stycznia 2022 r. znak: GKO.6220.1.2021, tut. organ
zawiesił na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji przedmiotowe
postępowanie;
- na ww. postanowienie stronom służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
postanowienia;
- zgodnie z art. 86d ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia
postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się
o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane;
- termin rozstrzygnięcia sprawy zostanie wyznaczony po wznowieniu postępowania.
Z wyżej wymienionym postanowieniem strony postępowania mogą zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp.3, w godzinach w pn.
godz. 7.30 - 17.00, wt. - czw. godz. 7.30 - 15.30 i pt. godz. 7.30 - 14.00.
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 31 stycznia 2022 r.
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