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Sierpc, dn' 21 paździemika 20]0 fokJl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIERPC

o wydania post nowienig o z wieszeniu postępow(nia ł| sprgwie uzlsk nig decyzji

o śrotlowiskowyclt uwarunkowani&ch do czqsu przedłożenia przez l|'nioskoclawcę
rapo,1u o oddz'iałlwaniu przedsięwzięcia na ślotlowisko

Działając na podstarł'ie a1t' 10 ustaw}' z dnia 14 czerrvca 1960 loku - Kodeks postępowanićI

ait11i]1istracyinego (Dz' U. z 2aa0 r' Nr 98, poz' 107I z pótn' zm' zwanei dalej ., K'p'a. '')

lVójt Gminy Sierpc z wia{Iamia slron)r po;tępowanig administłaĘ nego

prorradzonego rr' sptarłie uydania dec'vz.ji o ślodorł'jskorr:rych rrrvarunkowaniach zgod-v

na realizację przedsięrłzięcia polcgającego nal

,,budowie wa6złgtl't sumocltodowego z lrzemd st,nowiskami nlprawczymi, częścią

socjulnrpi mieszkolttą na działce oznaczonej w ell'idencji gfunlów i bud1nkóv jako numef

198 położonej w miejscowości Sludzieniec, gmino Sieryc''

o lłydanym u'dniu 21 pź<lziernika 2010 loku postanowieniu Wójta Gminy sierpc znak; RGP

1625-11110 o zalvieszeniu postępo\łania w sprarvie uzyskania decyzji o ślodolł'iskowych

uwarunkowaniach do czasu przcdłożenia przez Wnioskodawcę rapofiu o oddziĄwaniu

przedsięwzięcia na środowisko'

Z treścią wydanego, na postawle afi' 63 ust' 5 ustaw}' z dnia 3 paździemika 2008 roku

o 1łdostęp iąniLL infonnacji o 'łrodowisktł i jego ochronie, LLdziąle spoleczeń\lwa t ochronie

środo\l)iska oraz o ocenach oddziąływąnia na środołisko (Dz' Lt' z 2a03 r. Nr 199, poz' 1227,

ze 
'm'r, 

postanowienia o zarvieszeniu postępowania adminjstracyjnego można zapoznać

się w Urzędzie Gminy w Sierpcu rł'Rel'eracie Rozu'oju Gospotlarczego i Promocji' pok. 108,

rvgoclz' 8oo 1500u'termirlic 21 dni licząc od dnia 22 oździenrjka 2010 roku.



Ńiniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprŻeŻ zamieszczenie:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sietpcu www.ugsielBqb!ŁiE]Ld

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gnriny w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4

natablicv osloszeń UŹędu Miejskiego w Siemcu przy ulicY Piastowskiej 11a

. do sołtysa wsi Studzięniec z prośbą o poinformowanię mieszkańców, z uwagi na miejsce

realizacji przedmiotowej inwostycji.

Otrzwuit :

] ' Pan Maciej Jeżevski Sołlys '||si shldzieniec/adres wg odfębnego zdłączl1ika/
2' Tablica ogłoszeń UGw Siefpcll, ul' Biskłpa F'lariant! '4' a9-2a0 SierpL
3' Tablicą ogłoszeń UMw Sierycu' ul. Piasbwska ! ]ą' 09'200 SiefPc

WyNieszono nt! lablicy oEłr.,szeń ł Urzędzie Miejskin w SierPCu prł uliq) Piaslol|skiej 1 1a

tdniu .................

zdjęto w dniu'''..'..'''.'''''.'''..''..''..'''

Po upb9ie 21 dhi obwieszLźe ie ,dLźł iiezvłocxrie odeslać .Io Uł..ędu Gmin! w Sierpąl

łnika 20l0 roku
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