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OBWM,S ZCT,F'NIE BUR]VIISTRZA MIASTA SM,RPC
o uryskaniu opinii Pa stwowęo Powiatowcgo Inrpektor* S*nitanręo

Napodstawie30i33ust. l pkt 5uaz e .74 ust.3ustawy zdnit3października20O8roku
o udostę1łnianiu informacji o srodgwislał ijego achronie, a&iąIe społecze stwa w ochronie
środawislrn o?az o ocenach oddziaływania ną śłodawli&a (Dz-U. Nr 199, pz. Ł227 z p żn zm.)
w zawiązaruu do art. 49 ustawy z dllria tr4 czerwca 1960 roku _ Kodelłs Postęowania
Administracyjnego (ekst jednoliĘ Dz. U. z 200s roku Nr 98 poz' I07L z poźn zn.)

BIJRMISTRZ MIASTA SIERPCA
Informuję strony postępo'nąnią jedrroceeśłie p@ie & publicznej wiadomości informację,

że na postawie art.77 ust.l pkt 2 wyź.ej cytox.anej ustawy Burmistrz Miasta Simpc pismem z dnia
24.08.2010 r. o znak: wsK 76263_20ź010 wysĘpił do Pansrwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego z wnioskiem o oplnią co & wmunk w reałizacji pze&ięwzięcia polegającego
na budowie drogi tranzytowej $(I}G} w ciągu drogi wojew dzkiej Nr 541 rełacji Lubawa -
Lidzbark _ Zuromin - Biezu - sierpc - I}obrzy nad }Yi$ą na odcinku od skrryżlowania ulic
Płockiej, }Yitosą Świętokrzyskiej uticami Witocą BorkowsĘ do skrzyżowania z dmgą krajowa
Nr 10'. W związku z powyzsąrm mgan prowadzący łlzyslrał opinie sanitarną
Pairstwowego Poryiatowego Inspetcua Sanitałego w Siąca anak ZNSl7l3llŻRL4I/l0 z dnia
10.09.201&. (data wpływu 13.09.2o1{h.} optniqiącą poeyĘłvnie przedmiotowe przedsięwzięcia
w zakresie wymagan higienicznych i z&owofirych-

odnosząc się do oeolnej zasady czynrega rrdzidn stron w postgrcwanią o kt rej mowa
w art. 10 K.p.a. infonrruję o uprawnieniach wszystkich ffi tego pstępowania do czynnego w nim
llidziału w każdym jego stadium erta,L ?.e pnzd wydanim decyąii istnięie możliwoś wypowiedzenia
się co do dowod w i mataiał w oraz zgtmzonych Ę@ w pr_zedmiotowej sprawie.

Zgodnie obowiązkiem wyniĘącym z art^ 79 wlc ustawy ctrś, przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwannrkowanirch argan właściwy do jej wydania zapewnia mozliwoś udziału
społeczeirstwa w postępwanią w r*mmh lt rego przeprowadza się ocenę oddziaĘwania
na środow'isko.

Zatem Burmistrz Miasta Sierpc zawiadamia wszystkich zaintaesowanych maz wszystkie
strony tocącęgo się postąowania o możliwości Zap$aania się z przedmiotowa opinią sanitmna oraz
cĄ dokumentacją sprawy składmia uwag i x.niosk w w fmmie pisemnej, slektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni od nodania ninicigą *wkxemnia do nubłignci wiadorrości w siedzibie
Urzędu Miejskiego Sierpcu pr'y ulicy Piesowskiej 11A w Sierpcą lVydzid Spraw Społecznych
i Komunalnych, poŁ 29A w godainac& sd ?-3s ds 15.30_ Złażme uwagi i wnioski Zostaną
rozpett"'one prłśz Orgtrl prowadząpy postępowenie pzu wydaniem Myrji o środowiskowyoh
uwarunkowaniach.
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