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OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Lipna zawiadamia, że na wniosek Pana Jana Kaliszewskiego
ńożony w dniu 08.09.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyĄi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływaó na środowisko pn.: ,rZmiana lasu, innego gruntu
o zwartej powierzchni co najmniej 0110 ha pokrytego roślinnością - drzewami
i krzewami oraz runem leśnym".

Ponadto inforrnuję o wystąpieniu w dniu 11.10.2022 r., zgodnie z art.64 ust. 1

ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronię środowiska oraz o ocenach oddziĘwania
na środowisko (tj. Dz.U. z2022 r. poz. 1029 zpoźn. zm.) do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lipnię oraz Dyrektora Zarządu Zlęwni Wód Polskich w Toruniu
o opinie w sprawi_e konieczności przeprowadzęnia oceny oddział5łvania tego
przedsięw zięcia na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekacza 10,

zgodnie z art. 74 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, w nłłiązku z art.49 ustawy z dnia
14 częrwca 1960 r. - Kodęks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 2000) - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez
niniejsze obwieszczenie.

W myśl art. 49 KPA zawiadomienie aważa się za dokonane po upływie 1,4 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 KPA informuję o uprawnieniach wszystkie strony tego
postępowania do czynnego udziafu w każdymjego stadium, w tym do składania uwag
i wniosków w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dękęrta 8, 87-600 Lipno, pokój nr
1 8, w godz. pracy urzędu, tęt. 54 288 4256.

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