WGKRG/OŚ  7625-1//09                                                            Lipno, dnia  16.04.2009 

              Obwieszczenie o zakończeniu  postępowania dowodowego
 
           Uprzejmie informuję,  że zostało zakończone  postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przez  Firmę Handlowo-Usługową ‘ALMAR’’  Andrzej Rafiński,  87 – 600 Lipno ul. Sierakowskiego 12/2 przedsięwzięcia polegającej na „ Rozbudowie istniejącej stacji LPG ALMAR” w Lipnie przy ul. Szkolnej o stację paliw płynnych i myjnię bezdotykową  (II etap)’’. 
 Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 26.01.2009 r. r. nr WGKRG/OŚ 7625-1-/09 Andrzej Rafiński,  87 – 600 Lipno ul. Sierakowskiego 12/2 właściciela firmy Handlowo-Usługową ‘ALMAR’’  
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. oraz art.33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie przy ul. Plac Dekerta 8 pokój nr 11 w godz. od 7³º do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.
Obwieszczenie   uważa  się   za   dokonane  po   upływie  dwudziestu  jeden  dni   od   dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało  podane do publicznej wiadomości poprzez: 

-   Umieszczenie w BIP dnia 17  kwietnia 2009r. (www.bip.umlipno.pl)
-   Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie w dniu 17.04.2009r 
-   Umieszczenie na tablicy ogłoszeń  Lipno  skrzyżowanie ulicy Szkolnej i  ulicy 22   
     Stycznia   w dniu 17  kwietnia  2009r 
-   Umieszczenie w witrynie okiennej sklepu spożywczego „Świt” zlokalizowanego w  
     Lipnie ul. Skępska ( 75 metrów od realizowanego przedsięwzięcia ) dnia 17 .04. 2009r. 
Otrzymują:
	Strony postępowania wg wykazu
	Społeczeństwo poprzez obwieszczenie
	 a/a


Wywieszono na tablicach  ogłoszeń
dnia 16.04.2009 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
dnia   ………………………..

