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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY LUBIN

 

Zgodnie z dyspozycją art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j. z późn. zm.),  w związku z art. 73

ust.  1  i  art.  74  ust.  3  pkt  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. z 2017 r., poz. 1405 t. j. z późn. zm.) zawiadamiam, iż na

wniosek  Royal  Europa  Sp.  z  o.  o.  (zs.  59-311  Lubin,  Chróstnik  106)  i  World  Acoustic

Group S. A. (zs. 59-311 Lubin,  Chróstnik 104), zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach dla  realizacji  przedsięwzięcia

pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku

na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”. 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania

do czynnego  udziału w każdym jego stadium, co wynika z treści art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. jak wyżej). Z aktami w przedmiotowej

sprawie  zainteresowane  strony  mogą  zapoznać  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Lubinie

(59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu).

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  75  ust.  1  pkt  4  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. jak wyżej) organem właściwym

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedmiotowego przedsięwzięcia jest

Wójt Gminy Lubin.

Niniejsze  obwieszczenie  podano  do  publicznej  wiadomości  dnia  19  października

2018 r., na okres 14 dni. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia

publicznego ogłoszenia.
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