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OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY SIERPC

o wydaniu Postanowienia pr7e7 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 l4 czerwca l960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Nr

98, poz.

1071 z późn. zm)

Wójt Gminy Sierpc 7awiadamia StronJ) postępowania administracyjnego
prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.

,,butlowa7arsztatu samochotlowego z trzema stanowiskami naprawczymi, częściąsocjalną

//

i mieszkaltna dzialce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer
w miejscowości Studzieniec, gmina

o

wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

16

sierpnia 2010 roku znak: RDoŚ- 14-WooŚ-II_MŚ_6ó

198

połoionej

Sierpc"

w Warszawie

Postanowienia

l4-1468l10 stwierdzającego

za

z

dnia

niezbędne

przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję,

iż od Postanowienia nie sfuĄ Stlonom prawo wniesienia zażalęnja. Ewentualne zarzuĘ

można podnieśćw ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

Z

treściądokumentu slTony postępowania ntogą zapoznać się

w Referacie Rozwoju Gospodarczego iPromocji, pok. 108, w godz.

800

w

Urzędzie Gminy

w

Sierycu

15oo

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie''

.
.

w Biuletynie Informacji Publiczne.j Urzędu Gnliny w
na tablicy

RGP 7625-11/t0

Sierpcu

wwrv.ugsien:c.bip-.ist.pl

ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu przy uIicy Biskupa Floriana 4,
Strona I z 2

.
.

na tab|icy ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiei l la,

do soĘsa wsi Studzieniec z prośbąo poinfolmowanie mieszka:iców z uwagi na miejsce realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia.

Data podania do publicznej wiadomości: Siemc' dn, 3 ] sieronia 2010 roku

;, ;

.iii':tiJfl

Otrqtmuja:

.
2.
3.
1

4.

Pan Maciej Jeżewski ' Sołtys wsi Studzieniec /adres wg odrębnego załącznika/
Tablica ogłoszeń UG w Sierpcu, ul. Biskupa Flariana 1, 09-200 Sierpc
Urzad Mieiski w Sierucu, ul. Piastow,ska I la, 09-200 Sierpc

/celem wwieszenią na tctblicy ogłoszeń/
a/a.

Sprowę prowadzi: Joanna Karolewska, tel. kontąktaw: (024) 27 5 57 0I

WywieSzono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sierpcu
w dn iu...................

Zdjęto w

dn iu. '..

'. '

podpis osaby upowaźnionej do wywieszenia

i

zdjęcia obvieszczenia

Po upĘwie l1 dni proszę o nie^|łoczne odesłanie niniejszego abwieszczenićl
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