GM|NA LlPNo
29
ul- Mickiewlcza

87-600 Lipno

Lipno, dnia II.I2,2OI9

woj- kujawsko - pomorskie
tel.: il 2a7 20 48, 54 288 62 OO

r.

RoRńMe&B@.9@I9

o BW |EszczE N ! E
Wójt Gminy Lipno zawiadamia, że na wniosek Pana Michała Pitery,
Pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

z

dnia 15.11.2019 r., uzupełniony w dniu 04.I2.20t9 r. zostało wszczęte

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na

środowisko polegającego na: ,,ROZBUDOW|E DROGt KRAJOWEJ NR 67 NA ODC!NKU
L!PNo _ RADoMlcE".
Ponadto informuję o wystąpieniu w dniu 11-.12.2019 r., zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskuijego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2OI8 r., poz. 2081, z poźn. zm.) do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego

Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Dyrektora RegionalnegoZarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko iewentualnego zakresu raportu
o oddziaływaniu na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza ]-0,
zgodnie z art.74 ust.3 przywołanej wyżej ustawy, w związku z art.49 ustawy z dnia
IĄ czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2OI8 r., poz.
2096 z poźn. zm.) - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje
przez niniejsze obwieszczen ie.

W myślart. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego
postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania
uwag i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 29 w godzinach
pracy Urzędu, tel. 54 288 6224,
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie lnformacji

Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uelipno.pl/, Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Lipnie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno, wywieszenie na tab|icy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwychmiejscowo sołectw.
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