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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r., poz. 1071,  z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
 że w dniu 24 lutego 2009r. na wniosek Firmy Handlowo-Usługowej  „ALMAR” Andrzej Rafiński , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Rozbudowa istniejącej stacji  paliw LPG, położonej  w Lipnie przy ul. Szkolnej na dz. nr 1214/10. 
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r), oraz w związku z art. 10 k.p.a,    informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Informuję również o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami    o oddziaływaniu zamierzenia na środowisko, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne  i ustne skargi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie  pokój nr 11 w dniach i godzinach urzędowania urzędu.
 Zgodnie z art. 64   i 156    ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
Starostwo Powiatowe w Lipnie
Państwowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia   postępowania   oraz   okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie    z   art. 41   §1   k.p.a. w   toku    postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego   adresu;   zgodnie   z  §2,   w razie zaniedbania obowiązku określonego §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 Otrzymują: 
1 Firma Handlowo-Usługowej ‘ALMAR’’  
Andrzej Rafiński,  87 – 600 Lipno                                                                                             ul.  Sierakowskiego 12/2
2 strony w/g wykazu
3  a/a
Umieszczono w BIP dnia 24  lutego 2009r. (www.bip.umlipno.pl)
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie w dniu 24 lutego 2009r.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń  Lipno  skrzyżowanie ulicy Szkolnej i  ulicy 22 Stycznia   w dniu 24 lutego 2009r. 
Umieszczono w witrynie okiennej sklepu spożywczego „Świt” zlokalizowanego w Lipnie ul. Skępska ( 75 metrów od realizowanego przedsięwzięcia ) dnia 13.03.2009 roku. 



