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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBOWO 
 

o zebranym materiale dowodowym w postepowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

 
 
 

 
Na podstawie  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. 
zmianami) oraz art. 39 ust ust.1, art. 74 ust.1 pkt 1 oraz  ust. 3,  ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. ,poz. 2081 z późn. zmianami)  

 
Zawiadamia się, 

 
Iż  w prowadzonym przez Wójta  Gminy Łubowo postępowaniu administracyjnym z wniosku  Inwestora – Energy 
Solar 16 Sp. z o.o., ul .Warecka 11 A, 00-034 Warszawa reprezentowanego  przez pełnomocnika RTB Developer 
Sp. z o.o., ul. Synów Pułku 37a, 80 – 298 Gdańsk, w przedmiocie  wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla zamierzenia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej „Łubowo I” o mocy 1 MW zlokalizowanej 
w pobliżu miejscowości Imielenko, gmina Łubowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie, na dz. 23/2 w 
m. Imielenko, gm. Łubowo” 
 
Dokonano uzgodnień przez: 
 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie- znak: ON.NS.72.1.59.2018 z dnia 27.12.2018 r. :  
Stwierdzający brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstępujący 
od określenia zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia  
 
-Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu: postanowienie znak: WOO-I.4221.235.2018.KB.2 
uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Łubowo I o mocy do 1 MW 
zlokalizowanej na działce 23/2 w obrębie Imielenko, gm. Łubowo” o max. powierzchni 2,3 ha.” 
 
 
Jednocześnie informuję, że  został zgromadzony materiał dowodowy  wymagany do wydania w/w decyzji , z 
którym można się zapoznać i co , do którego można się wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Łubowo, 
Łubowo 1, w pokoju nr 19, tel. (061)427 59 48. 
 
Uwagi i zastrzeżenia stron można wnosić w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej: na adres mailowy 
rolnictwo@lubowo.pl lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP . 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Wójt Gminy Łubowo. 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Łubowo 

 
 
 
 
 
 
Miejsce rozmieszczenia: 
 

1. Tablica ogłoszeń w holu UG Łubowo- 30 dni 
2. Strona internetowa 
3. Tablica ogłoszeń wsi Imielenko –30 dni 
4. a/a 


