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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4, art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 21 ust. 2 pkt 9) art. 73 ust. 1, art. 74
ust. 3 i 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 ze zm.),
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
podaje do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwornicy ciepła o mocy 43,1 MWt ”
na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 436/16 obręb 2 Krosno Odrzańskie.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego,
zaś organami, właściwymi do wydania uzgodnienia/ opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach są: Marszałek Województwa Lubuskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu
oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA, polegających
na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, uzyskania
wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Jednocześnie, informuję strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy, 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 (budynek B) 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 terenie gminy Dąbie.
Na podstawie art. 41 § 1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2
w razie zaniedbania obowiązku wynikającego z § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
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