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POSTANOWTENIE

Na podstawie art' IŻ3' zgodńe z art.97 $ 1 pkt 4 us1awy Z dnia 14 czerwca 1960r ' Kodeks
postę]'owanią ądministracyjnego (Dz. U' z 2000r- Nr 98, poz. 107l ze zm.). w związku
z art' 63 ust. 5 i 6 oraz art. 69 ust. 4' 5 ustawy z' drtla 3 puździemika 2008r. o udostępnianiu
inf()r]7ncji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środov'iska oraz
o ocenrłch oddziałyłłaniana środowisko (Dz' U. Nr 199' poz. 1227 ze zrn.)' po rozpatrzeniu
rł,rriosku Wydziału Inrvestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Sierpcu rąrezenlującego
Gminę Miasto Sierpc ul. Piastowska 11A' 09-200 Sierpc doĘczącego wydania decyzji
o środowiskowych uwaruŃowaniach dla przedsię'rvzjęcia wynienionego w $ 3 ust' 1 pkt. 56
Rozporządzenia Rady Ministrórv z dnia 9 listopada Żoo4r ' w Sprawie okłeśleniarodzctjów
przedsięwzięc mogących zl?acąco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwantnktłwań związanych z kwaltfkowaniem przedsięwzięCia do sporządzertia raportu
o oddziałyuaniu na środowisko (Dz' U' Nr 257 poz' 2573 ze zm.)

Postanawiam

Zańesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskot1-ch uwaruŃowarriach do czasu
przdłozuia przez wnioskodarvcę raportu o oddziĄwaniu przedsięwzięcia na środowiskoUZASADNIENIE

W dniu

l2'0l.2010r. do tut- Urzędu lipĘnął llłriosek Wydziału InwesĘcji

i Remontów Urzędu Miej skiego w Sierpcu o zmiarrę decyzji Burmistrza Miasta Sierpc znak:
76?6lŻ109
dna 13.05 '2010r' usta]ającej warunki środowiskowe dla rea-lizacji

wsK

z

przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Narutowicza w mieście Sierpc, ze względu
na zmianę zakresu przedsięwŹęcią polegającą na budolvie łączników ul' Projektowanej
(ul' Narutorvicza) z ul. Bo.janorvską ul. Wspólną oraz alaptałje istniejącego odcinka ulicy
Narutowicza od jej skrzyŹolvania z ul' okulickiego do uliry Kruczkowskiego.
orgarr prowadzący postępowanre wystąpił o opinie w sprauie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla prz'edmiotowego przedsięwzięcia oraz ewentualnego
zakesu raportu do Regionalnego Dyreklora Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem
z dnia l4.0i-20t0 mak: WSK 7626/1-2120|0 orM do Państwowego Powiatowego Inspeklora
SarLitamego pismem z dnia 14-0l'2010r. mak: WSK 762611-3120|0 oraz powtómie pismem
z dnia 15.03.2010r zrrak: WSK '16Ż6114lŻ010.
Parrstwowy Powialowy Inspeklor Sarritarny w Sierpcu rł' wydanej opinii sanitamej
nak: ZNSl7l2l3l3o8l1('l z dnia 2Ż sqcznia 2010r. (data wpłnlu 29-01'2010r') wyrazil
opńię o konieczności przeprorvadzenia oceny oddziĄ'wania tego przedsięwzięcia
na Środowisko i ustalił zalaes rapońu o oddziĄwaniu przedsięwzięcia na środowisko,
następńe w opinii z dnia 09.04.2010r. mak Nr ZNsf 7219/7247 /I0 organ opiniujący
podtrzymal swoje stanowisko w powyŻszej sprawie. Regionalny Dyrek1or ochrony

środowiska \Ą Wafszawle postalowieniem Nr

RDoŚ l4 wooŚ ll-AK-Ó6l4_ll7lto
dla w przedsięwzięcia nie

z dnia 0.ł marca 2010r.(data \łpły!\ątl l-03.2010r.) stwierdził' ze
ma potrzeby przeprowad;łania oceny oddziaĄrvania na środowisko.

Analizując wniosek o *ydanie deryzji o środowiskowych uwarunkowaniach rvraz

pod

kątem uwarunkowań złviązanych
z kartą informacyjną przedsięwzięcia
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziĄwania na środowisko
slosownie do przepisÓw art. 63 ust. 1 oraz arź' 66 ust.l c}towanej ustawy ooj'' Burmistrz
Miasta Sierpc postanowieniem z dnia 2l.o5.Żo10r. z.nak: wSK 7626ll-512010 nałorył
obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia\warria w/w przedsięrłzięcia naśrodowisko'

W ramach oceny oddźaływania na środowiskookreŚla się' analizuje oraz ocenia bezpośredni
i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki Zycia ludzi'
dobra materia-lne, ;łabytki, wzajemne oddziĄwanie miedzy w/w elemerrlami, dostępnośćdo
ZłóŹ kopaliĄ moz]iwośćoraz sposób ząobiegania izmniejszanra negaNwnego
oddział}warria przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagany zakes monilońngu. Ponadto
jednym z elementów oceny iest sporz4dzenie raporhr oddziaływarria na środowisko_ dopiero
gotowy i złożonydokumerrt rozpocąma komultacje społeczle.
opracowanie raportu oddziĄwania na środowiskodla przedmiotowego
przedsięwzięcią ze wzg}ędu na szeroki zalces prac wymaga dłuŻszego okesu czasu. Zatem
Stosownie do c ań.63 ust. 5, 6 oraz art. 69 ust. 4 i 5 ustawy ooś,organ prowadzący
postępowarrie wydaje postarrowienie o Za$ieszeniu postępowarria w sprawie decyzji
o środowrskowych uwarunkowarriach do czasu przedłoŻenla przez wnioskodawcę raportu
o oddzia}ywa:riu przedsięwzięcia na środowisko.
Maiąc powyŻsze na uwadze postanowiono jak w sentencji'

Po przeprowadzonej analizie materiału dowodowego oraz biorąc pod ulvagę
uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

z art 63 ust ó

powyŻsze

oraz ó9 ust. 6 ustawy

z dnia 3 pździernika 2fi)8r.
rchronic, udziale społec7eństwa w ochlonie
o utlostępnianiu
środowiska oraz o ocenach oddziąb,,wnia na środowisko (Dz. U. Nr 199, po7; 1221 z p6źn
zm.) na niniejsze postanowienie nie sfuĘ zaźalcpie.

Zgodnie

informlcji o środowisku i jqo
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Do wiadomości:

1.
2'

Regionalny Dyrekor ochrony Środowiska
ul. Ir' si€nkiewicza 3_ 00_ol5 warszawa
Państwowy Powiatowy Inspekor sanilamy
ul. Prcstowskc 24.0q-200 Sierpc

Pozostałe stronv oosteoowania zawiadomiono zgodnie z arL 49 koa w oparciu
o art. 74 ust. 3 ustawv z dnia 3 oździernika 2008 rcku o udosteonianiu infołmacii
o środowiskui iepo ochrcnie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziałl"rvania na Środowisko (Dz-U. Nr l99. Doz 1227).

