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OBWTESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC

Na podstawie afi. 49 ustawy z dnia tr4 częrrvca 1960 roku - KodeIrS Pastępnwania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 20ffi raku Nr 98 poa lffil z pozn. m.) w zvłiązkaz art.

30 i art.33 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 20tts roku a udostąłnianiu infarmacji
o środowislu i jego łchronie, udziale społeczełxtwa w aehronie śr owiska oraz o ocenach
oddziaływania na śrofuwislrp {D'.U. Nr 199, poz. I22Ą

BURMISTRZ MIA STA SIERPCA
Podaje do publicmej wia&nności oraz inforrnuję sffily postępowmia admiłigffigyjnggo

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięgia polegającego na budowa drogi
tranzytowej (KDG) w ciągu &ogi wojew dz-kiej Nr 541 retacji Lubawa - Lidzbark - Żuromin -
Bieżu _ Sierpc _ Mrzy nfld \ł/isłą rra odcinku od slłrzyżnvrania ułic Płockiej, Witosa,
Świętołrzyskiej ulicami Witosą BokowsĘ do sktzyżorłania z droą kajowa Nr 10", że w zvłiązku
z wyłożeniem raportu oddziĄwania m środowisko wlw przedsięwzięcia w dniu 14.09.2010f do tut.
Urzędu wpłynęły uwagi mieszkaricow miasta Sierpc d*ytzą'e treści raportrr oddziĄ"wania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia

W zrriąr*u z powyż:szym organ powadący rctępowanie w odniesieniu do zarzut w
mieszka cow zainteresowanych tocągym się postępovraniem prnlrrrntje stanowisko zajęte ptzez
zespol opracowujący przedmiotowy dołument gaz stanowisko Burmishza Miasta Sierpc.

odnosząc się do ogolnej zasady czyllll go udziału stron w postępowanią o kt rej mowa
w art. 10 K.p.a. irtronrruję o upravmieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim
udziatu w każdym jego stadium ffaz 7E przed wydaniem decyąii istnieje możliwaść wypowiedzenia
się co do dowod w i materiał w oraz zgłoszorych ąłan w przefuicowej sprawie.

Zgod e obowiąz*ienn vrynikającym z art- 79 wlc ustawy aaś, p wydmiem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapev..nia możhwość udziału
społeczeristwa w postępowanią w ramach t* rego przeprowadza się oc nę oddziaĘwania
na środowisko.

Zatem Burmisttz Miasts Sierp,c zawiadamia wszystkich zainteresowanych oraz wszystkie
strony toc7Ącego się postęowania o moź;liwości zapoaania się z pytaaiami i uwagami spdeczenstwa
oraz udzielonymi o@owiedzianri trgenu prorradzącego pmtwowanie i zespdu opracowujągego
raport oddziatywania na śrdonisko' w terminie 14 dni od podania ninieiszcgo obwieszczenia do
nublicznei wiadomości wsiedzibie Ilrzdu Miejskiego Sielpcu przy ulicy Piastowskiej 11A w
Sierpcu, Wydzid Spraw Społecznych i Komunalnyclr pŁ 29A w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ponieważ liczba ston postępoł'arria adninistreyjnego w powyższej sprawie przehacza 20,
stosownie do zapis w art. 74 ust. 3 ustawy ooś orru w nawiąlaniu do art. 49 K.p.a strony mogą być
zawiadamiane o decyzjach i innych czynno'ściach mgan w adninisracji pubticznej ptzez
obwieszczenie lub w inny złłyczajowo przyjęry w denej miejscowości spos b publicznego
ogłoszenĘ jeżd1przqis szczegolny tak starpwi- W wczas w takich przypadkach zawiadomienie

ĘÓź doręczenie awabsię za dokonane po łpływie t4 &d od dnia publicanego og*oszenia.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłosze Urłdu Miejskiego
w Sierpcr1 Urzędu Gminy w Sierpcu " sĘach ogloszeniowych w miejscu inwesĘcji, w telewizji
regionalnej oftrz poprzez zalatntx,zczenie na stronie intem towej !':', 
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