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OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Lipna zawiadarria strony poprzez obwieszczenie o zebraniu
wszystkich dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Roberta
Wiśniewskiego - Pełnomocnik firmy De Wave Polska Sp. z o. o., w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mo gą cęgo znacząco oddziaĘwać
na środowisko pn.: ,rRozbudowa będącego w budowie budynku produkcyjnego
z możliwością pełnienia funkcji wiaty".

Ponieważ w powyzszej sprawię liczba stron postępowania przektacza 10, zgodnie
zart.74 ust.3 ustawy zdńa3 pńdziemlkaż}}& r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanta
na środowisko (Dz. U. z ż022 r. poz. 1029 zę zm.), w związku z art.49 ustawy z dńa
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz.2000) - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania następuje przez niniejsze
obwieszczenie.

W myśl ań. 49 Kpa zawiadomienie uwńa się za dokonane po upŁywie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dńa 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 t., poz. 2000) organy administracji
publicznej zobowiązane są zapewńć stronom czynny udziń w każdym stadium
postępowania, aprzed wydaniem decyĄi umożliwió im wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonychżądń.

Z zebranymi dowodami oraz materiałami strony mogą zapoznŃ się w Utzędzte
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://btp.umlipno.pl/,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń terenu
inwestycji.
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń
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