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Sierpc, 14.09.2010r.

u!.Pi*ę{r.lwshg 11a

09-2il0 $ierpc, wrlj. rrraz*rłi*ckie

Nr WSK 7626fi1-2r20fi

Reg ionalny Dyrektor ochrony Środowiska
ll Wydział Terenowy w Płocku
Ul. Królewiecka 15

0940(} Płock

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku o udostępnianiu
informacji o srodowisłąs i jego ochronie, udziale spttłeczenstwa w ocłlronie środrnuisłraoraz

Nr tr99' płz. I2Ż7}, w nawiązaniu art. 6l $ l
Adrministracy}negr (tekst jednoliĘ Dz. U. z 20CI0 r. Nr 98, poz. 1071)

o ocenach oddziaływania ną srodowisko (I}z.U.

Kodeksu Postę1sowania

IJrząd Miejski w Sierpcu informuje' Źe w dniu 06.09.2010r na wniosek Zakładu Inąmierii

Wodno_Ściekowej

AQUA - PROJEKT z/swBydgoszczy ptzy uticy Chodkiewicza

działającego w imieniu i narzeęz

MPGK ,'EMPEGEK''

15

Sp. z o.o. r/s prry ulicy Konstytucji

3 Maja 48 w Sierpcu zgodnie z udzielon3m pełncrnccnictwem zostałc wszczęte postępowanie

w

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwafunko'i^raniach zgody narealizację

przedsięwzięcia pn ,oBudowa kanałizacji sanitarnej

dla częścimiasta Sierpc - rejon

ul. Płockiej tj, pr.y ulieaeh Płockiej' Kolejowej' Sikorskięo w Sierpcu'.

Wobec powyższego stosownie do art. 64 ust.

l

pkt. 1 wyŻej ca.towanej ustawy

Burmistrz Miasta Sierpc wnosi o wydarrie opinii w sprawie koniecmości przeprowadzenia

oceny oddziaĘ.rvania

na

środorvisko płarrowarrego przedsięwzięcia otaz określenia

ewentualnego zakresu raportu oddziĄwania
pn' ,rBudowa kanalizacji sarritarnej dla

na

środowisko dla przedsięwzięcia

agścirniagta $ierpc - rejon ul. Płockiej tj. pr'y

ulicach płockiej' IfuĘowej' Sikorskiego w Sierpcuoo.

Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano
oddziabryraĆ na środowisko zgodnie Z $ 3 ust.

l

do inwestycji mogących

Znacząco

pkt. 72 Razparuądzenia Rady Ministrów

z drua 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajów przdsięwzięć mogących
Zfiacząco oddziaĄ''rłrać na Środowisko ataz szczegÓłowych uwarunkowan zwięanych
z kwalifikowarriem przedsięwzięcia do sporządzeeia raporfu o oddżaĘwaniu na środowisko

(Dz.

UNr

257 paz.2573 zpÓż. zm.}.

/
W załączeniu przesyłamy:
1. Wniosek c wydarrie decyzji środawisko*ych uwrunkowaniach
Ż. Kartę informacyjną przedsięwzięoia

3. W1pis

z ewidencji

gruntó$/ dńałęk przewidzianych pod realizację zadanla oraz wykaz

dzięłęk objęrych proj ęk1em
4. Zaśwndczente o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowo przesyłam poświadczona przez właściwyo{gan kopię mapy ewidencyjnej oraz do celówprojektowych obejmująca przewid1xany tęręn, na którym będzie ręalizorłane przedsięwzięcie wraz
z obszarem objętym oddziaływaniem projektovranego przedsięwńęeia.
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Otrzymuja:

1.
Z.

Adręsat
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Do wiadomości:

1.

ZakŁadlnżynierii Wodo-Ściekowej AQUA PROJEKT
ul. Chodkięwi cza 15, 85-065 Bydgoszcz

Stronv posteDowania zawiadomiono wg odrębn€go rozdzielnika zgodnie z ań. 49 kpa w ooarciu
o art. 74 ust. 3 ustawv z dnia 3 października 2tl08 roku o udostęunianiu informacii o środowisku
i iego ochronie. udziale snołczeństrya w mhronie środowiskaoraz o oeenach oddziałrvania
na środowisko {Dz.U. Nr 199' poz. 1221.

Sprawę prowadzi: Lidia Kosińska (024) z75 86 48, pok' 29A

