Burmistrz Lubska

Lubsko, dnia 02 lutego 2022 r.

GKO.6220.36.2020
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.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735
z późn.), w toku postępowania z wniosku inwestora: FOTOWOLTAIKA HIG Lubsko
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Pawła Woronicza 15, 02-625 Warszawa,
reprezentowanego przez Piotra Czajkowskiego, działającego w ramach udzielonego
pełnomocnictwa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „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” Burmistrz Lubska
zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o złożonym przez inwestora piśmie z dnia 12 stycznia 2022 r., w którym to
inwestor informuje o zmianie nazwy przedsięwzięcia na „Budowa elektrowni
słonecznej o mocy znamionowej do 49,9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działkach ewidencyjnych nr 351, 352, 353, 354, 355, 356/6, 358/2, 359, 610/2,
363, 366, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 obręb Dłużek (0006) Gmina
Lubsko”;

o przekazaniu pismem z dnia 02 lutego 2022 r. wniosku złożonego przez Zarząd
Koła Łowieckiego „JELEŃ” Brody do inwestora celem ustosunkowania się do treści
ww. wniosku.; dot. stanowiska Zarządu Koła Łowieckiego w sprawie
przedmiotowego postępowania.
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 03 lutego 2022 r.
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