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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIERPC
o

wy

dani u P ostanow ie nia uzg adniaj ąc eg o w ar an ki realizacj i prze dsięw zięcia
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie

odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, o której mowa w art. 10
ustawy z dnia 14 częrwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071

z

późn. zm.)

Wójt Gminy S ierpc zau)iaddmia strony

p ostęp ow

ania admin istracyj

neg o

prolvadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.

,,buclowa warsztatu samochodowego z trzema stanowiskami naprawclymi, częściąsocjalną
i mieszkalną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 198 położonej
w miejscowości Studzieniec, gmina

Sierpc"

o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie Postanowienia z
03 grudnia

dnia

2010 roku znak: RDoŚ_tł-wooŚ-II-MB-6613 -469110 uzgadniającego warunki rea\izacji

przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję,

iż od Postanowienia nie służystronom prawo wniesienia

zaŻalenia. Ewenfualne zarztlĘ

możnapodnieśćw ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

Z

treściądokumentu strony postępowania mogą zapoznać się

w Referacie Roałoju Gospodarczego i Promocji, pok. 108, w godz.

800

-

w Urzędzie Gminy w

Sierpcu

1500

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomościprzezzamieszczenie:

.
r
RGP

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sierpcu
1lŹl

762s-1

- www.ugsierr:c.bip-jst.pl

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4,
r/r0
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o
.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Mie^jskiego w Sierpcu przy

ulicy Piastowskiei 11ą

do soĘsa wsi Studzienięc z prośbąo poinformowanie mieszkńców z uwagi na miejsce realizacjt
przedmiotowego przedsięwzięcia.

Data podania do publicznej wiadomości: Sierpc, dn. 17 grudnia 2010 roku
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Pan Maciej Jeżewski _ Sołtys wsi Studzieniec /adres wg odrębnego załącznika/
Tablica ogłoszeń UG w Sierpcu, uI. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc
Urząd Mieiski w Sierpcu, ul. Piastowska 1Ia, 09-200 Sierpc
/celem wyaieszenia na tablicy ogłoszeń/

4.

Sprawęprowądzi: Joanna Karolewska, tel. kontaktowy: (024) 275 57 01
W1wieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej
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(podpis osoby upoważnionej dowywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)
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