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KM.6220.8.2020
      OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY LUBIN 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 2021 r., poz. 247 t. j.), w związku z art. 49 i art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t. j. 
z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Gminy Lubin, w imieniu i na rzecz 
której działa Pani Justyna Kraśnicka (prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria 
Jutra Justyna Kraśnicka, 59-220 Legnica, ul. Kobylińska 3) została wydana w dniu 18.03.2021 r. 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik dz. nr 108/15, 108/14, 
68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik, gmina Lubin - rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci wody, budowa pompowni ścieków, adres: dz. nr 108/15, 108/14, 
68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik Gmina Lubin”. 

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Legnicy, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

W związku z powyższym informuję, iż zainteresowane strony postępowania mają 
możliwość zapoznania się z treścią niniejszej decyzji w Referacie Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie (59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 
pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu). W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie się z treścią 
przedmiotowej decyzji będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym 
postępowanie (76/840-31-78), w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, 
z powołaniem się na znak niniejszego obwieszczenia. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 
ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez 
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I 3), na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie (http://bip.ug.lubin.pl), 
w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Chróstnik oraz na terenie Miasta Lubin. 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 22 marca 2021 r., na okres 
14 dni. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

z up. WÓJTA 

/-/ Anna Marzec 

Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
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