WGKRG/OŚ7625-9/08                                                                 Lipno, dnia 10.12.2008 r.


                                           P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź zm.)w związku z § 3 ust pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
postanawiam
nie stwierdzić potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającej na „Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna.” 
U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 10.11.2008 r. zarejestrowanym pod nr WGKRG/OŚ7625-9/08                                                                  zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na “ Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna” Do wniosku dołączono wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska informacje o przedsięwzięciu. 
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wymienione w § 3 ust 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopad 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), dla których wykonanie raportu może być wymagane
Na podstawie art. 51 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Lipnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz jego zakres. 
Starosta Lipnowski postanowieniem z dnia 27.11.2008 r. opowiedział się za brakiem konieczności sporządzenia raportu (OŚ. 7633-86/08).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 28.11.2008 r opowiedział się za brakiem konieczności sporządzenia raportu (N.NZ – 42-1-36/2594 / 2008).
Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust 8 pkt. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopad 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) a w szczególności ze względu na:
	charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju;

	na etapie budowlanym będzie do minimum zredukowane oddziaływanie inwestycji na środowisko, zdrowie i życie ludzi;
	dotrzymane zostaną standardy środowiska;
	brak emisji;

	usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest dóbr

mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
	rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia. 

P O U C Z E N I E
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Lipna w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Otrzymują:
1.  strony poprzez podanie  do  publicznej wiadomości na okres 7 dni,
      -        umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej        
      Urzędu Miejskiego Lipno  umlipno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
      Miejskiego   Lipno
2.  Gmina Miasto Lipno
3.   a/a
	









