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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPL
o wszczęciu płxtepowania administracyj nęo
i rrystąpieniu do organóv wspomagających

Na podstawie a't' 6l ust'4 oraz art. 49 Bstawy z dnia 14 czenvca 1960 roku - Kodęks
Postę1sowania Administracyjnego (tekst jedno}ity Dz. U' z 2a0il roku Nr 98 poz' l07Ł z późn. zm.)

wzwiązku zwt.3a,33 i art. 74 wst.3 ustawy z dnia 3października2OO8 roku o udastqnianiu
inforłnacji o śradawisku i jego achranie, udziałe społeczenstwa w achranię środawiska oraz
a ocenach oddziĄłłania na śradowisfuo @z.U. Nr l99, poz" IŻ2Ą, Zwaną dalej ooś

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
Jako organ właściwy w spawie informacje. strony postępowania że w dniu 02.08.201or.na

wniosek Zakładu Inżynierii Wodno -ściekowej AQUA-PROJEKT zJs w Bydgoszczy przy ulicy
Chodkiewicza 15 reprezentującego MPGK ,,EMPEGEK'w Sierpcu. na postawie arI. T3 ust.l wyŹej
c1towanej ustawy ooś wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Butlowa kanałŁacji sanitarnej dla części miasta
Sierpc_rejon ul. Piastowskiej przy ulicaeh Piastowskicj, Stasziea, Mieszka In lilladysława I
Hermana, Chrobrego, n Ziemowita, MiłoĘrlzkiej' Krasickiego, Tar'gowej' Freelry i przyległych
w mieście Sierpc''.

odnosząc się do ogółnej zasady czynn€go udziahr stron w postępowaniu, o Ltórej mowa
w art. 10 K.p.a. informuję o uprarrunieniach wszystkich stron tego postępowania do cz}rnnego w nim
udziałl w każdym jego stadium oraz żę przed wydaniem decyzji istnisje możliwość w1powiedzeńa
się co do dowodów i materiałów orazz$oszonych Ądań w przedmiotowe_j sprawie.

W zrviązku z powyższym zawiadamia się zainteresowane strony" że istnieje możliwość
zapoznatia się z treścią dokumentacji i składania wnioskÓw w f,oł'nrie pisernnej, usbej i eleklronicznej
(email:rnfo@um.sierpc.pl), w terminie 2l dni od podania ninieiszego obwieszczenia do publicznei
wiadomoŚci w siedzibie Urzędu Miejskiego Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11A w Sierpcu Wydział
Spraw Społecznych i Komunalnych, pok 29A rv godzinach od 7.30 do 15.30. tj. do dnia 28 września
2010 roku.

Ponadto informuję się strony postępowania, iż zgtsdnie z wyrnogami ustawy ooS Burmistrz
Miasta Sierpc pismem z óńa 30'08.2010 r. c mak: wSK 7626l9-Żlzalil wysĘlił Regionalnego
DJrektora ochrony Srodowiska oraz pismem z dnta 3s.08.20}$ r. o znak: wsK 76Ż619-3lŻ010
Państwowego Powiatowego trnspektora Sanitarnego z wnioskiem o opinię" co do konieczności
ptzeptowadzenia cerry oddziałyłvania na środowisko oraz określenia ewenfualnego zalrresu raportu
oddział:rvania na środowisko dla proje}.towanego przedsięwzięcia'

Porriewaz liczba stron postępowania administracyjnego w powyższej sprawie ptzektacza 20,
stosownię do zapisów afi. 74 ust. 3 ustalły ooś oraz w nawiązaniu do art. 49 K.p.a. strony mogą być
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów adminis,tracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego
ogłoszenia' 1eŻeli przepis szczegó|ny tak stanawi.

Treść niniejszego abwieszcĘanie wft'a z treśeią pisrn da olganów opinĘącyeh ptłdłno do pablicznej
tiailamości :

1. BIP i ta'bliea oglareń UM Sierpc
L|mieszczoruł na BIP Urzędu Miejsbiego w Sierpcu
Dnia...
Zdjętc dnia...
W1łvieszono na tablicy Urzędu Miejskiegtł w Sierpcu
Dnia ...

Zdjęto dnia...

Sprawę prowadzi: Lidia Kosńska tel. (024) Ż7 5 86 48, pok. 29A
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