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OBWIESZCZENIE 

 

Burmistrz Miasta Lipna działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 

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. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2 września 2015 r. zostało wydane 

postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz 

podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 

278/1 obręb Lipno (nr 0002)”. 

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji 

w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Lipna, zaś organami biorącymi udział w ocenie 

oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie i Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z: 

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie z dnia 30.03.2015 r. 

(data wpływu 31.03.2015 r.) nr N.NZ-42-1-29/14/813/2015 

- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 

13.08.2015 r. (data wpływu 17.08.2015 r.) nr WOO.4242.46.2015.MW.3 

- dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej 

i ustnej, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Lipnie pokój nr 11 w godz. od 7
15

 do 14
15

. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Lipna przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń, miejsce realizacji przedsięwzięcia), a także na stronie 

internetowej www.umlipno.pl – biuletynie informacji publicznej Gminy Miasta Lipna. 

http://www.umlipno/

