
Na podstawie art. 17 pkt
i zagospodarowaniu przestzennym
zań' 4 ust- 2 ustawy z dnia

Sierpc, dnia 27 wŻeśnia 2a11 r'

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
U' z 2oo3 r. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.), W związku
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu

ocŁoszENlE

o prŻystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodafowania przestrzennego
miasta Sierpca wfaz z prognozą oddziaływania na środowisko

1

(Dz.

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków iopiece nad zabytkami (Dz. U'z 2010 r. Nr 130 poz. 87o) oraz na podstawie
art. 39 ust' 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz' U ' z 2008 r. Nr '1 99 poz. 1227 z pÓżn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską Sierpca w dniu 30 czerwca 2010 r. uchwały Nr 365/XLlll/2010 W Sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestzennego miasta sierpca'
obejmującego obszar położony W południowo-Wschodniej części Miasta, w rejonie u|. Konstytucji
39o Maja, G. Narutowicza, Płockiej' Białobłockiej, A. Mickiewicza, Kolejowej is. staszica.

Jednocześnie zawiadamiam, iż W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko w granicach w/w planu.

Zainteresowani mogą Składać wnioski do planu oraz prognozy w terminie do dnia
27.10-2011 r' Wnioski złoŻone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone W formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Sierpcu, uI. Piastowska 1 1a' 09-200 Sierpc oraz za pomocą Środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email:
info@sierpc.pl

Wnioski powinny zawierać imię inazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej iadres
składającego, ich pŻedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą

organem właŚciwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sierpc'

Burmistrz Miasta Sierpc
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