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Burmistrz Miasta Lipna dzińĄąc na podstawie art. 38 oraz 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 paździemlka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U . z 202I r ., poz. 247 tj.)

podaje do publicznej wiadomości

żę w dniu 09.02,202I r,, na wniosek Pani Edyty Czekńa - Pełnomocnik fi.-y
GASELLE Spółka z o. o., wydana zostŃa decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stacji regaryfikacji
skroplonego gazu ziemnego LNG wraz ze stacją redukcyjną i infrastrukturą
towarzyszącą w Ęm instalacjami towarzyszącymi oraz podłączeniem
projektowanej stacji do projektowanej stacji gazowej zlokalizowanej na dz. nr
72015, obręb ew. 0002 Lipnoo jednostka ew. 040801_1 Lipnoo ul. Wojska
Polskiego, m. Lipnoo pow. Lipnowskio woj. kujawsko-pomorskie".

Jędnocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich
zaintęresowanych o mozliwości zapoznania się z treścią decyzji otaz z dokumentacją
sprawy w TJtzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekęrta 8, 87-600 Lipno, pokój

nr 11, w godz. pracy urzędu (tel. 54 288 4226), w terminię 14 dni od daty dokonania
niniejszego ogłoszenia.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postępowania przelłacza 10,

zgodnie z art.74 ust. 3 prrywołanej wyżej ustawy, w rwiązku z art.49 ustawy z dnia
14 częr:wca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.1. Dz. U. z 2020 r.

poz. 256 z późn. zm.) - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez
niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 KPA zawiadomienie uważa siQ za dokonane po upływie 14

dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie http://bip,umlipno.pl/,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń terenu

inwestycji,

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
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