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oBłYIEsŁCzENIE
r wydaniu umorzeniu postepowania i prz;kaasniu wniosku do RDOS

Na podstawie art. l0 $ I nawiąrujry do mt' 49 ustawy z dnia |4 crerwca 1960 rolal _

Kodelcs Postqnwania Administracyjnego (tekst jednolit) Dz U- z 2ff)0 roku Nr 98 poz. 1071

z p źm zm) w Zwiągh} za . 3a i art. 74 ust 3 us*awy z dnia 3 pazdziemika2OO8 roku
o udastę1nianiu informacji o śrdowisłąl i jego ockromie, udznle społecze stwa w ochronie
środowislcą orąz o ocengch oddziaływania na środłwislro pz.U- Nr 199, poz. L227), d,alej

zrłanej ustawąooś

BURlifiIsTRz łIIASTA sIERrC}t

Informuje strorry postpowmią żr napodstawie ilt. 105 $ l ustawy zdnial4 czerwca
1960 r. _ Kodelcsu postqrcwenia adłninistracyjnega (i.t Dz U" z 2C$0r. Nr 98' paz 1a71
ze zm]1w zwiąpku z mt. 7| ust. 2, art. 75 ust 1 ppkt. 1 lit. b oraz ust. 6 ustawy ooś vrrtorryŁ
postępowanie w sprawie wydanią decyzji o środowiskowych u!'rarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegąiąpego na birdowie lranarizacji sanitamej dla części miasta
Sierpc _ rcjon uL Płockiei tj. przy ulicac"h Płmkbi' KoĘowej' Sikorrkiqo w Sierpcu.

Projektowaną kanalizasję sartitarrą zlokalizowmo na dzidkac}r będągych własnością
Gminy Miasto Sierpc, Maz.owieckiego Zffz&u Dr g Wojew d*ictf Polskich Kolei
Panstwowy Ą Zarządu Dr g Powiatowych oraz właścicieli prywatnycłr

Po prząrowadzeniu posĘpowania wyjae ająpego ustdono, Że dnałlrt przez kt te
prz*hodzi inwestycja będąge własnością Polskicłr Kolei Panstwowych Sp łka Akcyjna leżą
w obrębie tererru zarnkniętego.

Zatpm zgodnie z zapisarri wt- 75 ust 1 ppkt. } tit- b oraz ust 6 organerrr właściwym
do wydania deryzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięy'i* realizowanych
naterenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor ochrony SrodowisĘ przepis

ten ma zastosowanie r wnięż gdy przedsięwzięcie jest realizolYane w cząści na terenie
zamkniętym.

Majac powyższe na uwadze, stosowarie do art 243 $ l ustawy z dt a l4 cz'erwca

1960 r - Kodeks postępcwanria adrninistracyjnego rvniosek dotyc-ągy w/w przedsięwzięcia
przekazanows kompetencji do Regionalrego Ęnektora octnoqi' Środowiska w Warszawie.

w zwiąpku z powyŻszym istrlieje możliwość ząomania się ztreścią dokumentacji

sprawy, w tenninie 14 dni od podania ninieiszeso obwiczcz nia do nubliczmei
wiadomości w siedzibie Urz$u MĘskiogo Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11A w Sierpcu,
Wydział Spraw Społecmych i Komrmalnych, pok. 29A w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie podąie się do publicmej wiadorności na tablĘ oglosze Urzędu
Miejskiego w Sierpcą araz papruez zamieszczenie na stronie interrretowej |:;]i.-;:l:;ll.:;.il:j

(zakładka: ochrona środowiska/ uzgodnienia dec}'zji o środowiskowych
uwalunkowaniach,/Budowa kanalizasji sanitamej Ęon ulicy Płockiej).

Treść ainiĘszeg* obwiesz*zarłia padana ńo puHixzłł*j włs, om*łśei poprg t:

Zamies zxzenie n a BI P dn- .;Łb.,sŁ. "TJ,*\[')q^ "

Wywieszono n&t1plięy przęĄu sępkiego w Sierpcu
Dnia '*\ ,\Ę ' +MLfu,f,, ' 

.- -

Zdjęto dnia... \v," \ij .,. ..Jxj,U\j .$. ', .

Sprawę prowadui: Lidia Kosi ska tel. (o24} 275 86 48, pok 29A


