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Sierpc, 14.09.2010r

762611,A-112010

OBWTESZCZENIE BURMISTRUA MIASTA SIERPC
o wszczęciu postepowania

*dministracyjnęo

i wystąpieniu do crg*nóx wspomagających

Na podstawie art. 6i ust.4 oraz art. 49 uŚta\łT z dnia 14 czerwca 1960 roku * Kodela
Postępowania Administrctcyjnego (tekst jednoliĘ Dz' U' z 2000 roku Nr 98 poz. Ia7I z późn. zm.)
wzwiązlu zut.30' 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z r|aia 3prździetn1ka2008 roku o udostępnianiu
informacji o śradowisku i jego achrtłnie, udzial"e spcłeczeństwa w' achronie środowiską orąz
o ocenach oddziaływąrtia na śradowislus pz-U'Nr l99, płz. lŻ27}, zwanądalej aoś

BURMISTRZ MIASTA SIE.RPCA
Jako organ właściwyw spawie infcrmacje. strony postępowania żę w dniu 06.09.2010r.na
wniosek ZakJadu InĄ'nisfii Wodno _ściekowej AQUA-PR0JEKT z/s w Bydgoszczy ptzy ulicy
Chodkiewicza 15 reprezenfującego MPGK ,,EMPEGEK" w Sierpcu, na podstawie art. T3 ust.ł wyżej
c1towanej ustawy oośwszłzęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
kanalizacji sanitarnej dla częścimiasta
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
'Budowa
pr"y
Płockiej'
tr(olejowej.
Płoct<iej
ulicach
tj.
Sikorskiego w Sierpcunn.
Sierpc-Ęon ul.
odnosząc się do ogolnej zasady czynn€go udziafu stron w postępowaniu' o ldórej mowa
l0 K.p.a' informuję o uprawaieniach wszystkich stron tego postępowania do cz}ł]nego w nim
udziału w każdym jego stadium otazże przed wydaniem decyzji istłieje mozliwośćwypowiedzenia
w arL

się co do dowodów i materiałów oraz zg}oszcnych Ędan w prze&rriotowej sprawie'

W aviązku

z powyzszym zawiadarnia

się zzinteresowane strony, że istrrieje mozliwość

zapoznania się z treściądokumentacji i składania wniosków w formie pisemnej' usaej i elektroaicznej
(email:info@um.sierpc.pl), w terminie 21 dni od podania ninieiszego obwieszczenia do publicznei
wiadomościw siedzibie Urzędu Miejskiego Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11A w Sierpcą Wydział
godzinach od 7.30 do 15.30. tj' do dnia
Spraw Społecznych i Komunalnych, pok. 29A
08 uaździernika 2o1o roku.
Ponadto informuję się strony postpowania, iż ąodnie Z wyrnogami usta\.vy oośgurmistrz
Miasta Sierpc pismem z dtna 14.09.2010 r_ o anak: wSK 7626ll0-2l2t}l0 wystąił Regionalnego

w

D1rektora Ochrony Srodowiska oraz pismełr 14'tB-2010 r. o znak: wSK 7ó26l10-3i2010
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskięm o opinię, co do konieczności
przeprowadzenia ceny oddział:łrania na środowiskoołaz okeślenia ewentualnego zakresu raportu
oddziaływania na środowiskodła projekowanego przedsięwzięcia.
Poniewaz liczba stron postępowania administracyjnego w powyższej sprawie przekracza 2a,
stosownie dc zapisów art. 74 ust' 3 *stawy crcś arm w n*wiązaniu do art. 49 K.p.a. strony mogą być
za'wiadamiate o decyzjach i innych cąrnrrościach crgarńw administracji publicznej ptzez
obwieszczęnię lub w inny zwyczajowo prr.yjęty w danej miejscowościsposób publicznego
ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Treśćniniejszego obwieszezanie 'Wraz z treicĘ pism do crgtnłźłłqiłtującyeh podana óo publźcptej
wiadomaści:
1. BIP i rabliea og!łxr.ań U*I Sietpe

Umieszczona na BIP Urzędu Miejskiego w Sierpcu
Dłąia -.Zdjęto dnia...

Wwieszono rw tabliry Urzędu Miejskiego w Sierpcu

Dnia...

Zdjęto dnia...
Sprawę prowadzi: Lidia KosńskateI. {oŻ4}275 86 48, pok. 29A
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