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Lipinki Łużyckie, 12.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.
zm.) informuje się, że w dniu 08 lipca 2021 roku na wniosek inwestora EKOPV-9 Sp. z o.o.,
ul. Dekoracyjna 1C, 65-155 Zielona Góra reprezentowanego przez pełnomocnika Magdalenę
Czarną Zakład Badawczo-Rozwojowy Bioekogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze,
wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 4 MW z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/2 i 30/5, obręb 0012 Zajączek, gmina
Lipinki Łużyckie, powiat żarski, województwo lubuskie”.

Jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 w/w ustawy podaje się do publicznej wiadomości
informację o wydaniu niniejszej decyzji oraz zawiadamia wszystkich zainteresowanych
o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, w siedzibie organu w Urzędzie Gminy Lipinki
Łużyckie, ul. Główna 9, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu tj. pon. w godz.
800 - 1600, wt. - pt. w godz. 700 - 1500.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w
siedzibie tutejszego organu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, w
miejscowości w której zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie – sołectwo Zajączek
oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie.

Publiczne obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty nastąpiło dnia 12.07.2021 r.

