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I wydaniu

OBWIESZCZENIE

umszeniu postepowania i przekazaniu wniosku do RDOS

Na podsawie art. 10 $ l nawią'zując dc art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca l9ff} roku _ Kodela
Postętrnwania Administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2{X}0 roku Nr 98 poz. lffil z pć n. r'm.)
w związku z art.3o i arL 74 ust' 3 ustawy z &b 3 paź.'zi mika 20ffi rolru a ufustqlniania informacji
o środowishłi jego ochronie, łdziąle spdeczefłstłłław ochręnie sredałłisłrnor{E o ocenach
aMziaływuzia na środłwisla(Dz.U_ Nr 199' poz 72Ż?)' dalej zwanej ustawą ooś

BUn]VTISTRZ MIASTA SIERTCA
Informuje strony postpowanią że na podstał'ie mt. l05 $ I ustawy z fub 14 crswca 1960 r.
_ Kodeksu postę1nłłania adrninistrrcyjnego (i.t De U" z 2000r" Nr 9Ą poz l07l rs
w zrviązlnr z
^.)
art. ?|ust. 2, art-75 ust 1 ppkt- 1 ut. b oraz rrst" 6 ustawy oośunorzył postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniaph dta przedsięwzięcia polegającego na budowie

kanalizacji sanitarrej dła częścimiasta Sierpc - rcjon uL Piastoryskiej przy ulicach Plastowskiej'
Staszicą Mieszkn rn Eermana lilladysława In Chmhręo, Zbrnowitą MiloĘdzkiej' Krmickiego'
Targowei, Fredry i przylęĘchw midcie Sierp*Projektowaną kanalizację sanitarną zlŃalizwano na dzidkach b@cych własnoścĘGminy
Miasto Sierpc, Mazowieckiega zgltą&I Ih g WojewodzkicĘ Polskich Kolei PanstwowyĄ Zarzą&l

Dr

g Powiatowych oraz właścicięlipry*'atnych_

Po prząrowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, żo działki przez ktme przechodzi
łla A&cvjna leĘ w obrębie terenu
zamkniętego.
b maz ust. 6 organenn właściwym
Zatem zgodnie z zapisami art. 75 ust I ppkt.

inwestycja Ędące wbsnoścĘPolskbh Kolei Panstwowych Sp

l lit

o

środowiskowych uwrtmkowanirch dla pr'ze&i$ilzięc realizowanych
do wydania decyzji
jest
Regimahy Dyrelrtm ocłrro*ry Środowiska, pr".epis ten ma zastoeowanie
na terenach zamkniętych
jat
realizowane w częścina terenie zamknięĘm.
r rvnież gdy przedsięwzięcie
Majac powyższe na uwadzs, stcowani do art. 243 $ l usBwy z dnia 14 czerwca 1960 r -

Kodeks postępowania administracyjnego wniosek .dotyczący rvl:r przedsięrrzięcia ptzslrazano
wg kompetencji do Regionalnego Ęnektoa ochrcry srodffiIiska wWarszawie.
W związ.ku z powyzsrym istnieje mozliwosć zawn;a się ztra{cĘ dokumentacji sprawy'
w terminie 14 dni od rodania ninieisrege obwicsmgnia do nublic""nci wi*mości w siedzibie
u'łęau Miejskiego Sierpcu przy ułicy Piastowskiej lłA w Sierpcą wydział Spraw Społecznych
i KomunalnycĘ pok. 29A w godzinach od 7-30 fo 15-30.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicmej wiadomości na tabliry oglmzeri Urzędu Miejskiego
w Sierpcu, ffiiLZ poplruelz zamieszczenie rra stranie internetowej !l:i: 1.l,-;';,1,1 l.; (zakładka: ochrona
środorviska/ trzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarurrkorvałiachBudowa kanalizacji sanitamej
rejon ulicy Piastowskiej).

Treśćniniejstego abłpieszcg*nia po&*nł d'a płłbIiegtej wiaćłmośeipłprzez,:
zamieszctenie
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Sprawę prswadui: Lidia Kosiriskatel. {o2.ł 27s8648, pok 29A

