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OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta Lipna, dziaŁając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czętwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku
z art.3 ust. 1 pk1. 1 1, art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości informację, żę zostało wydane postanowienie znak
WGK.RG.OŚ.1ZZ1.1.ZOL912020 z dnia 3 luty 2020 r. o nałożeniuobowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Farmy
Fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1r0 MW i powierzchni do 2r0 ha.- trafostacjio
przyNącza do linii S/}[o konwerterów, inwerterówo dróg wewnętrznych, okablowania,
ogrodzenia, itp., na działce nr 25314 położonej w obrębie ewidenryjnym 0009 Lisek,
gmina Fabianki" * wykonania raportu o oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach
w tej sprawie wszczęte zostało w dniu 27 grudnia 2019 t. na wniosek firmy SOLMA
z siedzibą w Nowym CiechociŃu.
Zawiadarriam zainteresowanych o możliwościzapoznania się z treściąpostanowienia
oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz opinią
Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zwząd ZIęvłni w Toruniu, składania
uwag i r,vniosków w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą byó zawińartriane o decyzjach i innych
czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwięszczenia, w innej
formie publicznego ogłoszenia zv,lyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego
organu administracji publicznej. W tym przypadku zawiadomieniebądź doręczenie uwa:ża się
za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BiuleĘnie

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie kttp.://b,ip.umlipno.pl/. wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie orąz na tablicy ogłoszeń właściwegomiejscowo
sołectwa.
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