
 
Sierpc,11.02.2013r. 

WSK. 6220.5.5.2012.2013 
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC  
o uzyskaniu opinii organów opiniujących 

 
Na podstawie 30 i 33 ust. 1 pkt 5 oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
w zawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  roku – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  
 

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA 

Informuję strony postępowania, że na podstawie art. 77 ust.1 pkt 1  oraz pkt 2 wyżej 
cytowanej ustawy Burmistrz Miasta Sierpc wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Sierpcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem 
o opinię co do  konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
pn. „Rozbudowa browaru wraz z towarzyszącą infrastruktur ą” realizowanego na działkach 
oznaczonych Nr ewidencyjnymi 2205/1, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2209/1, 2210/1, 2211/1, 2212/1, 
2212/3, 2212/4, 2213/7, 2217/2, 2218/2, 2219/2  zlokalizowanych w m. Sierpc. 

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie uzyskał opinie sanitarną 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu Nr ZNS 26/12 znak: PPIS/ZNS-
451/30/4883/2012 z dnia 28.12.2012r. (data wpływu 03.01.2013r.) stwierdzającą brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w dniu 08.02.2013r. opinię Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.1564.2012.MZI.1 z dnia 
06.02.2013r. stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 
sporządzenie raportu zgodnie z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. 
zm.). 

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, o której mowa 
w art. 10 K.p.a. informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim 
udziału w każdym jego stadium oraz że przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia 
się co do dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie obowiązkiem wynikającym z art. 79 w/c ustawy ooś, przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania 
na środowisko.  

Zatem Burmistrz Miasta Sierpc zawiadamia wszystkich zainteresowanych oraz wszystkie 
strony toczącego się postępowania o możliwości zapoznania się z przedmiotowymi opiniami organów 
opiniujących oraz całą dokumentacją sprawy składania uwag i wniosków w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej 
wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11A w Sierpcu, Wydział 
Spraw Społecznych i Komunalnych, pok. 29A w godzinach od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi 
i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Sprawę prowadzi: Lidia Kosińska tel. (024) 275 86 48, pok. 29A 


