
        

         Łubowo, dnia 08.03.2019r. 

Nr 6220.05.2019 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Łubowo 

 zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze. zm.) - dalej zwanym „kpa”, w związku z art. 73 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 (Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) - dalej 

zwaną „ustawą ooś”, zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia wniosek z dnia 26.02.2019r. 

(data wpływu 28.02.2019r.) inwestora – ENERGY SOLAR 17 Sp. z o. o. reprezentowanego przez RTB 

Developer Sp. z o.o. z siedzibą ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po 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”. 

 Organ prowadzący postępowanie informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 

wynikających z art. 10 kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w 

przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Łubowie w godzinach urzędowania – 

pok. nr 19.  

 Zgodnie z art. 75 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Łubowo.  

 Zgodnie z art. 64 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz  

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy 

nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych. 

 Zgodnie z art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 

obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie z § 2 w 

razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 

prawny. 

Na podstawie art. 49 a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać 

zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego 

obwieszczenia jeżeli w postepowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny 



nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie 

uprzedzone o zamiarze zawiadomienia ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis 

art.49§ 2.  

 

 

Wójt Gminy Łubowo 

 

 

 

 

Miejsce zamieszczenia: 

1. Tablica ogłoszeń w holu UG Łubowo – 14 dni 

2. Strona internetowa UG Łubowo  

3. Tablica ogłoszeń wsi Fałkowo – 14 dni 

4. a/a 

          


