
 

  

 

  

 

       

    

     
       

         
         
         

         

        

       

        

       
         

      

   

        

         

        

   

  

      

    

 

 

  

 

Lubin, 07.03.2023 r. 

OBWIESZCZENIE  

o wyłożeniu  do  publicznego wglądu projektów  zmian miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego  Gminy  Lubin w  zakresie  lokalizacji  urządzeń  
wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zwanej dalej pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 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. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w zakresie 
lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii dla obrębów: 
Obora, Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień, Ustronie, Składowice, Siedlce, Pieszków, 
Osiek, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Gorzyca, Czerniec, Chróstnik wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 14.03.2023 r. do 04.04.2023 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, w godzinach urzędowania oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Lubin oraz w BIP Urzędu Gminy Lubin. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach wyżej wym. planów miejscowych 

odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 
nr 3 w sali nr 114, o godz. 1200 . Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o pzp, osoby prawne i fizyczne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 

miejscowego planu i do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Lubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na piśmie 

na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl lub poprzez platformę ePUAP, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2023 r. 

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy 

Lubin została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz pod linkiem. 

Z upoważnienia Wójta 

Bartosz Chojnacki 

Sekretarz Gminy 

https://ug.lubin.pl/
https://ug.lubin.pl/
https://bip.ug.lubin.pl/
mailto:kancelaria@ug.lubin.pl
http://ug.lubin.pl/konsultacje-spoleczne/klauzula-informacyjna-rodo/
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