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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieveniu postepowańa adm inistrac f rr g o

Na podsławie ań' l0 s 1 nawiąując do ań- 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 rol_u Kodeks
Poslępowania Administraąnego (tekś ]e<lnolity Dz' lJ. z 20oo roku Nr 98 poz. l07l Z pófu\ Tn.) w'Z.vJ|ązkir

Z art' 30, ań' 33 i alt 74 ust. 3 oIaZ ań. 79 ust.l ustau}' Z drlra 3 pźd:łemika 2008 Ioku o dostępniari
informacji o środ<rwisku i jego ochrołtie, udziale społeczeństwa w ochronie srodorĄiską oraz o ocenach
ot1dzicłĄnłania na środowzsło (Dz.U. Nr l99' poz' t 227)' daleJ zwanej rr:sta\łą ooJ

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
Podaje do publicznej wiadomości informację, ze na podstawie art. 63 ust. 5 oraz art. 69 ust' 4

ustawy oo.ś wydał postanowienie o Zawieszeniu postępowania toczącego się w sprawie zrniany decyzji
o środov,iskowych uwarunłowaniach Z dnia l3'05'2009r' anak: WSK 76Ż6/Ż/09 dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie ulicy Nerutowici a w mieście Sierpc, do cirasu prze&oŻeńa przez,

wrrioskodawcę raponu o oddzia\rvaniu przedsięwzięcia na środowisko'
Zgodnle z art. 33 ustawy ooś oIgan prowadący postępowanie zawiadamia v/szystkich

zainteresowanych o Dlzystąpieniu do przcprowadzenia oceny oddzialywania na środowiŚko
w ramach któĄ okśla się' analizuje oraz ocenia bezpolśredni i pośrerlni wpĘ"w danego
przedsięrłŻęcia na środowisko' zdrowie i warunki Ącia ludzi, dobra materialne, Zab}'tki, wzajemne
oddżał1rł'anie miedzy wlw elementami, dostępność do złóż kopalin' mozliwośó oraz sposób
zapobiegańa i Zmniejszania negat}'\łnego oddziaływania pzedsięwzięcia na środowisko oraz
wYmagany zakres monitońngu. W ramach oceny oddżałpvania na &odowisko planowanego
przedsięwżęcia sporządzony zostarrie raport oddziĄrvania na środowisko' dopięIo gotowy i złożon'v
dokrncnt rozpoczyna konsultacje spolccurrc.

Zgodnie z obowiązkiem w1nikającym z ut. 79 wlc uslawy oo.ś' przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwaruŃowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia moliwośó udziału
społeczęństrła w postępowańu' w ramach kórego przeprowadza się ocenę oddziaływańa
rra środowisko'

W związku Z powyższym istnieje możlił'ość 'zapoznania się z treścią dokum€ntacji spfawy
składania uwag i wniosków w formie pisemnej' elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od oodania
nini€iszcgo obwieszczenia do Dublicznei wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego Sierpcu przy
ulicy Piastowskiej 11A w Sierpcu Wydz.iał Spraw Społecznych i Komunalnych, pok.29A w
sodznach od 7-30 do 15.30 lń na adres ęg3iĘĘfo@gĘg.'p! Złożone uwagi i wnioski zostaną
Io/łatzone przez organ prot adzący postępowanie przed ł1daniem dec1zji o środowiskowych
urvarur rowaniach.

Niniejsze obwieszczenic podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
rv Sierpcu. słupach ogłoszeniowych w miejscu inwesrycji. ł- prasie o zasięgtl lokalrrym oraz poprz.ez

zamieszczętie na stroni€ intem€tow€j (Zak}adka: ochrona środorł iska'/ uzgodnieni c

dccyzii o środowiskowych uwarukowarriac}/Budon'a ulicy Narutorł'icza).

heść ńiaiąszeso obwiesźcr. ia PołraLo do pquicznej wiadofuści popĘPz:
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Sprawę prowadzi: Lidia Kosińsk. tel' (024) 275 86 48. pok. 29A
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