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OBWIESZCZENIE 
 
      Burmistrz Otynia działając na podstawie  art. 33 ust. 1,   w związku z art. 79 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 
podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 

w ramach oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 

fotowoltaicznej „Otyń Solar Park” o mocy do 60MW zlokalizowanej w pobliżu 

miejscowości Modrzyca, gmina Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie  

z wniosku z dnia 15.07.2019r. złożonego w Urzędzie w dniu 16.07.2019r. przez inwestora 

Better Energy Solar Park 82 Sp. z o.o., ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk, 

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Bagińskiego. Dnia 25.10.2019r. 

wnioskodawca złożył raport o oddziaływaniu na środowisko.  

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Otyniu,  

w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zainteresowane osoby mogą 

składać swoje uwagi i wnioski w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 5.  Wnioski i uwagi mogą 

być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod 

adres e-mail: m.golab@otyn.pl. Wnioski i uwagi złożone po terminie pozostawia się bez 

rozpatrzenia.  

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia 

wniosków i uwag jest Burmistrz Otynia. Organem właściwym do wydania opinii  

w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, zaś 

organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

 Informacje w przedmiotowej sprawie są zamieszczone w publicznie dostępnym 

rejestrze informacji o środowisku prowadzonym przez Gminę Otyń, dostępnym na stronie 

www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn. 

  

              Burmistrz Otynia 

        /-/ Barbara Wróblewska 

 

 

http://www.otyn.pl/
mailto:gmina@otyn.pl
mailto:m.golab@otyn.pl
http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn

