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Lipno, dnia 05.06.2017 r.

w GK.RG.o ś.ezzo.z.t ą.ż016 l ż0l7

OtsWll]SZCZ!,NIll
z art,79
Burnristrz Miasta Lipna, działając t,lit pcldstalvie art.33 rrst. l. rł'zlviązkLr
tl Śroclclrvislttt
ttst. 1 ustarvy z clnia 3 pażdziernilta 2008 t. cl ttclostępr-iianitr irrlclrmacji
O ocenach oddziałY'wania
i jego ochronie, udziale społeczeristrł,a rv oclrronie śroclowiskir oraz
na środor,vislro (Dz. U.

z

,z
2016 r., ptlz. 353 póżn. zm.) zarviadamia. Ze W dniu 20 rrraja

20i6 r. wpłynąłr.ł,niosek złożonypf,żez Parlią |Jlzbietę Delesz Prezes 7,arzqĄYl PLTI( TPO
Sp.z o. o,. ul. Wy.szyńskiego 47.87-600 Lipnci o rvlclallic decvzji o Śroclorł'isltorvl'ch
ul,varutlkowaniach

dla

pn. ,,Rudorva Inst:rlacii do

przedsięr,vzięcia

,l,ermicznego

przekształcania osadów ściekolvych Wzbogacanl,ch palirvem Alternatyrvnym o mocy
sMW z odzyskienr energii lv postzrci ciepła Pt]K,l,Po Sp. z o. o. lv Lipnie",

Mając l1a uwaclze. że planolvatre

przeclsięrł zięcie z,a|icz,a

się clo

kategorii

do
przedsięrvzięć mogącyclr zarvsze znacząc(l oclclział1,1r ać tla śrilclorvislio.PrzY'stąPiono

przeplor,vadzenia

oc en,v o dd zi

ałl,wani a n a środorvi

sk o,

jest Burmistrz
Organem adrrrinistracji właścir,vymclo 1i,l,ciania clecyzji w te.i sprawie

Miasta L,ipna. zaśclrganirni biorącynri
w{aścilł,ymido r,vl,darria opinii

i

r-tc]ział lv

ocetrie oclclział.vrł'atriatra Śroclorvisilo,

doliclnania uzgociniellia są: }{egionaln1' Dvrelitor C)chron1''

u' Liprrie,
Srodorł,iska rv B1,,dgoszczrl oTazPanstrvowy Powiatou,v lnspcl<ttlr Satlitartrl'
Jednocześnie zarł,iacltrmiarli wszystkich zainteresorvanl,ch o tnozlirł'ościzapozrratlia
ntr Śroclorł'islro,
się z clokurnentacją spra\Ąyi lv tynl z uzupcłtrionytrr raportem oc'lclziałyrł'ania

lv tertninie od dnia
składania uwag i w.niosków lv fbrrlie pisemnej. elelitrtltliczne.i i r-rstrrej.
Miejskiego
06.06.2017 r. do 28.06.ż017 r. rł, W,vdziale Gospoclarlti Ktlnrutraltle.i Ljrzędui

ri2 56.
w Lipnie, plac Delterta 8 rł, Lipr'ie. polto.j 17 rł godzinach prac1' tJrzęclir" tel. 5;t 288
,Złożonelrwagi
i wrrioski zostaną rozpatrzone przęz Rttrmistrza Miasta l,iPrra Przed rvYdaniem
d

ecyzj i o środorł,iskow_v

c

h ttu,arunkolvan

i

ac

1r,

()lll,ieszczellie zostcie potlane t\o 1ntblic:zne.j łt,itldomtl,ścipoprzez zct]lti!szczeni.e v' Biilel1llie
nct
Inforruttcji publicznej (irzętltt Mie.f,skiego w Lipnic http;',ibip,lltJJlj]l]Jąp|, v'|'ll'i,eszenie
imre,stycji,
lalllic1.,oglo,szeli Ul.zęcltt ivliel.skiego:,t, l.ipnit: orLlZ n(t tttblic,1; oglo,s:eń lcranLL
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