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WGK.RG.OŚ.6220.7.2018/2020 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 

z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : 

„Wierceniu i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej nr 2 o głębokości ponad 100 m 

(dla zaspokojenia celów produkcyjnych zakładu), po uzyskaniu pozwolenia 

wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 702/1, położonej 

w miejscowości Lipno, obręb 0002”. 

 Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

w tej sprawie wszczęte zostało w dniu 21.06.2018 r. na wniosek firmy Greenyard Frozen 

Investments Poland Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno. 

 Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Lipna, 

zaś organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy. 

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania 

się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem oddziaływania na środowisko, składania uwag 

i wniosków w terminie od dnia 08.05.2020 r. do 09.06.2020 r. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego 

w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno; ustnie do protokołu bądź za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, na adres: srodowisko@umlipno.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Lipna.  

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie http://bip.umlipno.pl/, wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń terenu inwestycji. 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 

…………………… w Lipnie, dnia ………………… 

Zdjęto, dnia ………………… 

http://bip.umlipno.pl/

