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OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Lipna zawiadalnrtia, że na wniosek Pani Edył CzękŃa -
Pełnomocnik firmy GASELLE Spółka z o. o.) ńożony w dniu 05.10.2020 r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziĘwać na
środowisko pn.: ,,Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazru ziemnego LNG
wraz ze stacją redukcyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Ęm instalacjami
towarzyszącymi oraz podłączeniem projektowanej stacji do projektowanej stacji
gazowej zlokalizowanej na dz. nr 72015, obręb ew. 0002 Lipnoo jednostka ew.
040801_1 Lipno, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno, pow. Lipnowski,
woj. kujawsko-pomorskie".

Ponadto informuję o wystąpieniu w dniu 10.11.2020 r., zgodnie z afi. 64 ust. 1

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaĘwania
na środowisko (tj. Dz.U. z2020 t. poz.283 zpóźn. zm.) do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lipnię oraz Dyrektora Zauądu Zlewni Wód Polskich w Toruniu
o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziĄwania tego
przedsięw zięcia na środowisko.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postępowania ptzeŁ,racza 10,

zgodnie z art. 74 ust. 3 ptzywołanej wyżej ustawy, w związku z art.49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 t.
poz. 256 z późn. zm.) - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje
ptzęz niniej sze obwieszczenie.

W myśl art. 49 KPA zawiadomienie uwaza się za dokonane po upĘwie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 KPA informuję o uprawnieniach wszystkie stron tego
postępowania do czynnego udziafu w każdymjego stadium, w tym do składania uwag
i wniosków w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dękerta 8, 87-600 Lipno, pokój
nr 11,wgodz. pracy urzędu(tel.54 2884226).

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w BiuleĘnie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie http://bip.umlipno.pl/,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń terenu
inwesĘcji.
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