Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie  obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem włączonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do Pl. Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2.”

WGKRG/OŚ 7625-3/2009 r.                                                            
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) 
informuję


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie  obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem włączonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do Pl. Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2.”

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Miasta Lipna
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Starosty Powiatu Lipnowskiego  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie ,   w siedzibie Urzędzie Miejskim w Lipnie przy ul. Plac Dekerta 8 pokój nr 11  w godz. od 7³º do 15ºº.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie, na tablicy ogłoszeń Pl. Dekerta Lipno  oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Lipno    www.umlipno.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


