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OBWIESZCZENIE'

Burmistrz Miasta Lipna zawiadarria strony poptzez obwieszczenie o zebraniu
wszystkich dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Przemysława
Wilczyńskiego Pełnomocnika Fabryki Urządzeń Wentylacyjno-Klima§zacyjnych
KONWEKTOR Sp. z o. o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach
dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ooRozbudowa hali
produkryjnej ze zmianą lokalizacji, rozbudową stacji magazynowo - zEazowującej
ciekĘ azot i tlen, fundamentami i infrastrukturą towarzyszącąrr.

Poniewaz w powyższej sprawie liczbastron postępowania ptzeh,racza 10, zgodnie
z art.74 ust. 3 ustawy z dnia3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w zwiyku z art.49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. |J. z 2022 r.,
poz.2000) *,zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania następuje przez niniejsze
obwieszczenie.

W myŚl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upŁywie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

Stosownie do tręści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 t., poz. 2000) organy administracji
publicznej zobowiązarte są zapewnió stronom czyw|y udział w ka;żdym stadium
postępowania, aprzed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałó w oraz zgłoszony ch żądń.

Z zebranymi dowodami oruz materiałami strony mogą zapoznać się w lJrzędzie
Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, pokój nr 18, w godz. pracy urzędu (tel. 54
288 4256) w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

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