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Sierpc, 14.09.2010r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Piastowska 24

09-200 Sierpc

Na podstawie art. 73 ust. l ustawy z dt'ła 3 pazdziernika 2008 roku o udastępnianiu

informacji o środowishł i jego ochronie, udziąte społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziałWąniana środowislrłł {Dz.U. Nr 199' poz. LŻ27). w nawiązaniu art' 61 $ 1

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst j ednolity Dz. ,J . z 2a0a r. Nr 98' poz. 1 07 1 )

Urząd Miejski w Sierpcu informują że w dniu 0ó.t}9.?010r. na wniosęk Zakładu In4łrierii

}Vodno-Ściekowej AQUA _ PROJEKT z/swtsydgoszczy przy utricy Chodkiewicza 15 działającego

w imieniu i na rzecz MPGK ,,EMPEGEK" Sp. 
" 

o.o. zls przy ulicy Konstyucji 3 Maja 48 w Sierpcu

zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem zostało wszczęle postępowanie rł'sprawie nrydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji

sanitarnej dla części miasta Sierpe - rejon uI. Płoekiej tj. przy utrieach Płockiej'

Ifu lejowej, Sikorskiego w Sierpcu''.

Wobec powyższego stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy Burmistrz

Miasta Sierpc wnosi o łlydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaĘwania na

środowisko planowanego przedsięwzięcia łraz określenia ewentualnego zakresu rapoftu

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa kanalizaeji saritarnej dla części

miasta Sierpc _ rejłn ul- Płackiej tj. przy ulieach Płockiej, I(olejowej, Sikorskiego w

Sierpcutt.

Powyższe przedsięw-zięcie zahvalifikowano do inwesĘcji mogącycb znacząca oddziaływać

na środowisko zgodnie z $ 3 ust' I pld'. 72 Rorparządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004

roku w_ sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć ntagących znacząco oddziaływać na środowisko

oraz szczegółowych uwarunkorryań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia

raportu o oddziaĘwarriu na środowisko (Dz. U Nr 257 poz. 2573 zpóź. złn-}.

W załączetiu przesyłamy :

1. Wńosek o wydanie decyzji środowiskowych uwmunkowaniach



-

T

/
Ż. Kartę informacyj ną przeds ięwzięcia

3. Wypis z ewidencji gruntow działek przewidzianych pod realizację zadania

4. Zaśvwadczęnie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo przesyłam poświadczonaprzęz właścirły organ kopię rnapy ewidencyjnej oraz do celów
projektowych obejmująca przewid3"wany tEren, na którym Ędzie reałizowanę przedsięwzięcię wraz
z obszarem objęĘm oddziafuwanienr projek;towanego przedsięwńęcia.

Grrzrmuią

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1' ZakJadlnzynierii Wodo-Ściekowej AQUAPROJEKT
ul. Chodkiewi cza 15, 85-065 Bydgoszcz

Stronv postenowania zawiadorniono wg odrębnego rozdzielnika zgodnie z art. 49 kpa w oparciu
o art. 74 ust. 3 ustaury z dnia 3 oaździernika 2{X}8 roku o udo$ennianiu informacii o środowisku
i iego ochronie. udziale sooł€czeństwa w ochronię środowiska oraz o ocenach oddział\Tania
na środowisko fI}z.U. Nr 199. noz. 1227).

Sprawę prowadzi: Lidia Kosińska {0?$ 275 g' 48, pok. 29A


