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Sierpc, dn. 28 październil(a 20I0 rohl

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY SIERPC

o przystryieniu do przeprowadza,nia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko oraz o wystryieniu do organ w wsp łdziałających

Działając na podstawie art.29, art.30, art.33, art.34, art.35, art.61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2

otaz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 puŹdziernika 2008 roku o udostę1lnianiu informacji o środowishł

i jego ochronie, udziale społeczeristwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływąnia

na środowislro (Dz. U. z 2008 r. Nr ]99, poz. 1227 Ze Zffi., nvanej dalej ,,ustawą ooś")

oraz stosownie do zapisu art. 10 i art. 106 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodela

postę1lowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p źn. zm. nłanej dalej

,, K.p.a.")

W jt Gminy Sierpc zawiadomia strony postępowania administracyjnego

prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na rea\izację przedsięwzięcia pod rLazw%

,rbudowa warsztota somochodowego z trzema stanowiskami naprawczymi, częścią

socjalnq i mieszkalną na działce oznaczonej w ewidencji grunt w i budynk w jako namer

198 położonej w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc"

oraz o Ęvst@ieniu do organ w wsp łdziałajacych o uzgodnienie warunk w realizacji inwestycji

i o wyrazenie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na rca\izację przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 23 lipca 2010 roku

na wniosek Inwestora - Pana Marcina Wojciecha Krzemiriskiego.

Zgodniezart.6t$4iart. 106$2K.p.a.WjtGminySierpczawiadomiłwdniu26|ipca
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2010 roku strony postępowania (vlyznaczone zgodnie z art. 28 K.p.a.) o wszczęciu postępowania

administracyjnego i o wystąpieniu do organ w wsp łdziałających. Ponadto, w/w informacje zostaĘ

podane do publicznej wiadomości, w drodze obwięszczęnia W jta Gminy Sierpc z dnia 26 \ipca

2010 roku znak: RGP 7625-1l/10, poprzez zarlieszczęnię w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Sierpcu - www.ugsierpc.bip-jst.pl (od dnia 26 Iipca 2010 roku), wywieszenię

na tablicy ogłoszeri Urzędu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4 (w dniach

od26.07.20t0 r. do dnia 17.08.2010 r.), wywieszenie na tablicy ogłoszeri w lJrzędzie Miejskim

w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej l la (w dniach od 27.07.2010 r. do dnia 16.08.2010 r.)

otazprzesłanie do sołtysa wsi Studzięniec z prośbą o poinfonnowanie mieszkaric w ze względu

na miejsce realizacji inwestycji.

w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody naręalizację w/w przedsięwzięcia jest w jt, burmistrz,

prezydent miasta, w tym wypadku W jt Gminy Sierpc. Natomiast organami właściwymi

do wydania opinii i dokonania uzgodnieri jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska

w Warszawie i Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu.

Stosownie do zapis w art. 33 wlcyt. ustały ooś infonnuję, iŻ z niezbędną dokumentacją

sprawy' tj. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachwraz z wszystkimi

wymaganymi załącnrikami, postanowieniem W jta Gminy Sierpc z drua 03 września 20t0 roku

stwierdzającym koniecznoś przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

opinią Sanitarną nr ZNS/34/10 Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu

z dnia 3 sierpnia 2010 roku ntak: 2NS.71217012726l10, Postanowieniem Regionalnego Dyrektora

ochrony Srodowiska w Warszawię z dnia 16 sierpnia 20t0 roku znak: RDoS-l4_WooS-II-MŚ_

6614-1468110 oruztreściąraportu o oddziaĘwaniu przedsięwzięcia na środowisko mozna zapoznaÓ

się w Utzędzie Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4, w Referacie Rozwoju

Gospodarczego i Promocji, w pokoju 108 w godzinach od 7|5 do l5l5. Ponadto informuj ę,iŻ istnieje

możliwoś składania uwag i wniosk w dotyczących powyzszego przedsięwzięcia w terminie

21 dni, tj. od dnia 29 października 2010 roku do dnia 18 listopada 2010 roku.

Uwagi i wnioski mogą by składane w tut. Utzędzie Gminy w formie pisemnej, ustnie

do protokołu |ub za pomocą środk w komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

organem właściwym do rozpattzenia uwag i wniosk w złoŻonych w wyżej określonym

terminie jest Wojt Gminy Sierpc. Wnioski złoŻone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W myśl art. 77 ust. l pkt l i 2 ustawy ooś jeŻeli jest przeprowadzana ocena oddziaŁywania

przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
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organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia wanrnki rcalizacji przedsięwzięcia z Regionalnym

Dyrektoręm ochrony Środowiska w Wars zawie oraz zasięga opinii Paristwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. W zwiękuzpowyzszym mając na względzię art. t0 i art. 106 $

2 K.p.a. informuję,iŻ w dniu 28 puŹdziernika 2010 roku w jt Gminy Sierpc wystąpił z wnioskiem

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o uzgodnienie warunk w realizacji

tejŻe inwestycji oraz do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o wyraŻenie

opinii na temat przedmiotowego przedsięwzięcia.

W zvmązku z Ęm rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych

uzgodnieri i opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publi cznej wiadomości poptzęz zamięszczenie:

. w Biuletynie Informacji Pub|icznej Urzędu Gminy w Sierpcu _ www.ugsierpc.bip_jst.pl

. na tablicy ogłoszerl Urzędu Gminy w Sierpcx przy ulicy Biskupa Floriana 4

. do soĘsa wsi Studzienięc z prośbą o poinfolmowanie mięszka c w, z uwagi na miejsce

rcalizaqi przedmiotowej inwestycj i.

Data podania do publicznej wiadomości: Sierpc. dn. 28 paź.dziernika 2010 roku

otrąymajq:
I) Pan Maciej Jeżewski _ Sołtys wsi Studzieniec/adres wg odrębnego załącznika/
2) Tablica ogłoszeri UG w Sierpcu, ul. Biskupa Floriąna 4, 09-200 Sierpc
3),. . Tablica ogłoszeri UM w Sierpcu, ul. Piąstowska I 1a, 09-200 Sierpc
4) a/a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeri w Urzędzie Miąsta w Sierpcu przy ulicy Piąstowskiej l l a

w dniu......
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Po uplywie 28 dni obwieszczenie należy niezwłocznie odesłać do Unędu Gminy w Sierpcu

Sprawę prowadzi: Joanna Karolewslra, tel. kontaktowy: (024) 275 57 0]
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