
        

         Łubowo, dnia 06.05.2019r. 

Nr 6220.05.2019 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Łubowo 

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2019r. Poz. 60 ze. zm.) - dalej zwanym „kpa”, w związku z art. 85 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 (Dz.U. 2019 poz.630 ze zm.) - dalej 

zwaną „ustawą ooś”, zawiadamia się strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości 

informację, o wydanej  w dniu 06.05.2019 r., decyzji Wójta Gminy Łubowo nr 6220.05.2019 stwierdzającej 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia 

pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej „Łubowo XI” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu 

miejscowości Łubowo, gmina Łubowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie” na dz. 96/23 w m. 

Fałkowo, gm. Łubowo”. 

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją dotycząca przedmiotowej sprawy, w tym opinie: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gnieźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, strony i zainteresowani 

mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Łubowo pok. nr 19, w godz. Urzędu tj. 

w poniedziałki 7.15 – 16.15 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.15- 15.00 w terminie 14 dni od daty 

podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zgodnie z art.74 ust.3 ustawy o 

udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej 

wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Łubowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Łubowo oraz sołectwa Fałkowo. 

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego 

obwieszczenia. 

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 06.05.2019 do 21.05.2019r . 

 

              Wójt Gminy Łubowo 

     


