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OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego
Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w nawiązaniu do art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3a
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 (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.
247),
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuję
o zebraniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 39/13 obręb Stary Raduszec, gmina Krosno
Odrzańskie”.
Informuję strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 08 lutego 2021 r. (data
wpływu 08.02.2021 r.), znak: WZŚ.4220.80.2021.AJ;
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim, z dnia 01 lutego 2021 r.
(data wpływu 03.02.2021 r.) znak: NS-NZ-771.R.3.6/2021;
 Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, z dnia 10 lutego 2021 r.(data wpływu 12.02.2021 r.), znak: WR.ZZŚ.435.19.2021.MLW RKW2021-433;
oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej lub drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od daty
podania do publicznej wiadomości. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa w godzinach urzędowych, od poniedziałku do piątku, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbie.
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