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Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Piastowska 24

09-200 Sierpc

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustar,łTl z dnia 3 pazdziernika 2008 roku cl udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwą w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływałfiia Wł Środawlsko (Dz'U. Nr l99, płz. l?Ż7}' w nawiązaniu art. 61 $ 1

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednoliĘ Dz. IJ. z20aa r. Nr 98, poz. 1071)

IJtząd, Miejski w Sierpcu informuje, Źe w dniu 02"08.201t}r. na wniosek Zakladu Inz'nrierii

Wodno-Ściekowej AQUA - PROJEKT z/s w Bydgosz;zy ptzy ulicy Chodkięwicza 15 dziaĘącego

w imieniu i natzecz MPGK '.EMPEGEK'' Sp. ' o.a. zls prz.y ulicy KonsĘtucji 3 Maja 48 w Sierpcu

zgodnie z udzielonym pełnomocnictwern zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody rra realizację przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji

sanitarnej dla części miasta Sierpc-rejon ul. Piastowskiej przy ulicach Piastowskiej' Staszica,

Mieszka I, Hermana Władysława I, Chrobregoo Ziemowita, Miłobędzkiejo Krasickiego,

Targowejo Fredry i pruyleglych w rnieście Sierpco.

Wobec powyższsgo stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 wyżej c1towanej ustawy Burmistrz

Miasta Sierpc wnosi o wydanie opińi co do konięcznolści przeprowadzeńa oceny oddziabrłania na

środowisko planowanego przedsięwzięcia olaz określenia ewentualnego zakresu raportu

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. -Budorra kanalizatji sanitarnej dla części

miasta Sierpc-rejon ul. Piastowskiej przy ulicach piastawskiej, Staszica, Mieszka I, Hermana

Władysława I, Chrobrego, Ziernowitą Miłobędzkiej, Krasickiego, Targowej, Fredry

i pruyległych w mieście Sierpco'.

Powyższe przedsięwzięcie zakryalifikowano do inwestycji mogących Znacząco oddział:wać

na środowisko zgodnie z $ 3 ust. I plrJ.'. 7Ż Roz,porządzenia Rady MinistrÓw z dnta 9 listopada 2004

roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacąca oddziaływać na środowisko

oraz szczegóławych uwarunkowań związanych z kwałifikowaniern przedsięwzięcia do sporządzenia

raportu o oddziaływaniu na śłodowisko (Dz. U Nr 257 poz.2573 zpoź. zm.).



W załączenirł przesyłamy :

1. Wniasek o xydanie decyąii środowiskcwych uwarunkowaniach

2. Kartę informaoyjną pruedsięwzięcia

3' W1pis z ewidencji gruntów działęk przewidzianych pod realizacj ę zadania

4. W1pis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennęgo.

Dodatkowo przesyłam poświadczona przez właściwy organ kopię rnapy ewidencyjnej oraz do cęlów
projektowych obejmująca przewidywany tereł' na karyrn Ędeie realizowane przedsięwzięcie wraz
z obszarem objęĘm oddziaływaniem proj el1owanego przedsięwzięcia.
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1. Adresat
2. ala

Do wiadomości:

1. Zakładlną'rrierii Wodo-Ściekowej AQUA PROJEKT
ul. Chodkiewi cza 15, 85-065 Bydgoszcz

Stronv postepowania zawiadołniono wg odrsbneqo rotrdzielnika zgodnie z ań. 49 koa w oparciu
o art. 74 ust. 3 ustawv z dnia 3 naździernika 2{X}8 roku o udostepnianiu informacii o środowisku
i iego ochronie. udziale społ€czeństwa w mhronie środowiska oraz o ocenach oddział\.Tania
na środowisko {Dz.U. Nr 199. poz. 1227}.

Sprawę prowadzi: Lidia Kosńska(}2{) 275 K 48' pok. 29A
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Reg iona lny Dyrektor ochrony Ś rodowiska
ll Wydział Terenowy w Płocku

Ul. Królewiecka 15
s9400 Płock

Na podstawi e at. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępsnianiu informacji

c środowisku i jego ochronie, udziaJe społeczeństwa w ocłłronie środowiska orułZ o ocenach

oddziĄnł,anig ną środtłwisko {Dz.IJ' Nr l99' poz. 1227}, w nawiązaniu art. 6tr $ 1 Kodeksu

Pastę1lowaniaAdministracyjnegc (tekst jednolity Dz' U_ zŻ$a0 r' Nr 98' poz. 1071) Urąd Miejski

w Sierpcu informuje, że w dnirr 02.08.2010r na nryriosek ZakJadulnż1rderii Wodno-Ściekowej AQUA

- PRQJEKT z/s w Bydgosz;zy ptzy ulicy Chodkiewicza 15 działającego rv imieniu i na rzecz MPGK

,,EMPEGEK' Sp.z o.o. ls przy ulicy Komrytucji 3 Maja zł8 w Sierpcu zgodnie z udżelon1łn

pełnomocnictwem zostało WsZ,cZęte postępowanie w sprawie wadania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia ,,Butlowa kanalizacji sanitarnej dla częŚci

miasta Sierpc-rejon ul. Piastowskiej przy ulicłch Piastowskiej' Staszicą Mięszka I, Ilermana

Władysława I, Chrotlrego, Ziemowitą Milobędzkiej' Krasickiego' Targowej' Fredry

i pnyległych w mieście Sierpc''.

Wobec powyższego stosownie do art. 64 ust. i pkt. l wyżej c1towanej ustawy Burmistrz

Miasta Sierpc wnosi o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaĘwania

na środowisko planowarrego przedsięwzięcia oraz okęślęnia ewentualnego zakresu raportu

oddziaływania na środowisko dla przedsięlłzięcia pn. 
'Butlowa 

kanalizacji sanitarnej dla części

miasta Sierpc-rejon ul. Piastowskiej przy ulieach piastowskiej, Stłszica, Mieszka I, Ilennana

Władysława I, Chrobrego, Ziernowitą MiłoĘdzkiej, Krasickiego, Targowej, Fredry

i przyległych w mieśeie Sierpcoo.

Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano do inwesrycji mogących zriacząCo oddziaĘnvaó

na środowisko zgodnie z $ 3 ust. 1 pk...72 Rozporządzenia Rady Ministrów zdnla9listopada 2004

roku w sprawie określenia rodzajórv przedsięwzięć mogących zrlacąca oddziaĘwać na środowisko

oraz szczegtłłowych uwmrrnkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do spcrządzenia

raportu o oddziabrraniu na środowisko (Dz. U Nr 257 poz" 2573 zpóź. zm.).



W załączaiu przesyłamy :

1. Wniosek o :rydanie decyzji środowiskowycŁ uwarunkowaniach

2. Kartę informacyj ną przedsięwzięcia

3. W1pis z ewidencji gr*ntów działek przewidzianych pod rea.llzac1ę zadanla

4. Wlpis i wyrys z *riejscowego planu zagospdarowmia przestrzennego-

Dodatkowo przesyłam poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej oraz do celów
projektowych obejmqiąca przewid1rwany ter€ą na Ltórym będzie ręalizorrane przedsięwzięcie wraz
z obszar enrt objętym oddziĄwaniem proj ektowanego przedsięwzięcia"

otrąvmują:

1. Adręsat
2. ala

Do wiadomości:

1. Zaktadlnzynierii Wodo-Ściekowej AQUA PROJEKT
ul. Chodkiewi cza L5, 85-065 Bydgoszcz

Stronv Dostępowania zawiadomiono wg odrtbneEo rgzdzidnika zgodnie z art. 49 kpa w oparciu
oart.14ust.3ustą
i ieso ochronie. udziale sooleczeństwa w ochronie śrcdowiska oraz o oeenach oddziałvwania
na środowisko (Dz.U. Nr 199. Boz. 122ł.

Sprawę prowadzi: Lidia Kosińska (024) Ż75 &6 a8' pck' Ż9A
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