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Sierpc, 13.05.20IIr.

OBWIESZCZENIE
o uzyskaniu opinii RDoŚ i PPIS

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 roku _ Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 Z pożn. Zm.)
w zwtązku z art. 30 oraz art. 3 ustawy Z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeristwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 zpoŻn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
Podaje do publicznej wiadomości informację i jednoczeŚnie informuje strony

postępowanla, że na mocy art.7] ust. l pkt 1 oraz pkt 2 wyŻej cytowanej ustawy Burmistrz Miasta
Sierpc pismem z dnia 04.02.20lI r. o znak'. WSK 7626l\-12120ll wystąpił do Regionalnego
Dyrektora ochrony Środowiska Z wnioskiem o uzgodnienie co do warunk w realizacji
przedsięwzięcta polegającego na budowie ulicy Narutowicza w mieście Sierpc oraz pismem z dnia
04.02.201l r. o znak: WSK 1626lI-1312011 wystąpił do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sierpcu, o opinię dlaprzedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyŻszym organ prowadzący postępowanie uzyskał opinię sanitarną Nr ZNS
4ll1 Paitstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu znak: ZNS 11314182212011 z dnia
11.03.20lI (data wpływu 15.03.2011r.) opiniująca po.Zytywnie realizację wlw przedsięwzięcia oraz
uzgodnienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie znak: WooS_
IL4242.322.201 1.AK z dnia 10.05.2011r. (data wpĘwu 13.05'20l1r.) uzgadniające warunki realizacji
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa ulicy Narutowiczaw mieście Sierpc''.

W związku z powyŻszym zawiadamia się zainteresowanych' ze istnieje mozliwość zapoznania
się z treścią w/w postanowięnia i opinii w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu Wydział Spraw
Społecznych i Komunalnych _ pok j Nr 29A w godzinach730 _ 1530 w ciągu 14 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości tj. do 30 maia 2011r.

odnosząc się do ogolnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, o ktorej mowa
w art. I0 K'p.a. informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim
udziaŁu w kazdym jego stadium oraz Żę przed wydaniem decyzji istnieje mozliwość wypowiedzenia
się co do dowodow i materiał w oraz zgłoszonych Żądan w przedmiotowej sprawie.

IViniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiądomości na tablicy ogłoszeit Urzędu Miejskiego w Sierpcu,
słupach ogłoszeniowch w miejscu inwesĘcji, w telewizji regionalnej oraz poprzez zamieszczenie na stronie
internetowel ,j,iili..łil'r:la.iijll,:"jj Qakładka uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/Budowa ulicy
Narutowicza).

I STRZA

Sprawę prowadzi: Lidia Kosiriska te|. (024) 275 86 48, pok. 29A


