WGKRG/OŚ 7625 – 6/2009                                                                Lipno, dnia 23.11.2009 r.                 
        
OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna.


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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.11.2009 r.  Burmistrz Miasta Lipna   wydał  postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Modernizacja i rozbudowa  sieci ciepłowniczej miasta Lipna.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, 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 ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie stron następuje przez obwieszczenie. 
Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu www.umlipno.pl  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji 
Na postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie. 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję  osoby którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 § 1 Kpa, polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 

Z aktami 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 podaje się do publicznej wiadomości w dniu 23.11.2009 r. 

 

