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OSWIBS ZCZENIE WOJTA GMINY SIERPC

o wy daniu p o stanow ienia stwier dzaj qceg o ko nieczno ś ć przeprow udzenia o ceny
o ddziaływaniu przedsięwzięcia nu środowisko

Działapc na podstawie ań. 10 ustawy z dnta 74 czerwca 1960 roku - Kodelcs postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. l071 zpóźn. zm. zwanej dalej ,,K.p.a.")

Wójt Gminy Sierpc zawiadamia strony postępowania administraĘnego

prowadzonego W sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na r ealtzację przedsięuzięci a po le gaj ąc e go na:

,rbudowie warsztatu samochodowego z trzema stanowiskami naprawczymi, częścią

socjalną i mieszkalną na działce oznaczonej w ewidencji grantów i budynków jako numer

l98 położonej w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc"

o wydanym w dniu 3 września 2010 roku postanowieniu Wójta Gminy Sierpc znak: RGP 7625-

11/10 stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej

inwestycji na Środowisko.

Z treścią postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

przedsięwzięcia pn. ,,budowa warsztatu samochodowego Z trzema stanowiskami naprawczymi,

częścią socjalną i mieszkalną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynkow jako numer

l98 położonej w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc" moŻna zapoznać się w Urzędzie Gminy

w Sierpcu w Referacie Rozwoju Gospodarczego t Promocji, pok. 108, w godz. 800 - 1500w terminie

21 dnilicząc od dnia 3 wrzeŚnia 2010 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomościpoprzezzamieszczęnie'.

o W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sierpcu - wwr..v.ugsierpc.bip-jst.p1
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na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4

na tablicy ogłoszeń Urzędu Mieiskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiei 11a

. do sołtysa wsi Studzieniec z prośbą o poinformowanie mieszkańców' Z uwagi na miejsce

realizacji przedmiotowej inwestycj i.

Data podania do publicznej wiadqmośęi: Sierpc, dn. 3 września 2010 roku

Otrzvmuiq:

1. Pan Maciej Jeżewski - Sołtys wsi Studzieniec/adres wg odrębnego załącznika/
2. Tablica ogłoszeń UG w Sierpcu, ul. Biskupa Floriana 1, 09-200 Sierpc
3. Tąblica ogłoszeń UMw Sierpcu, ul. Piastovska l ]a, 09-200 Sierpc
4. a/a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sierpcu przy ulicy Piastowskie.j 1 1a

zdjęto w dniu

Po upływie 2l dni obwieszczenie należy niezwłocznie odesłać do Urzędu Gminy w Sierpcu, ul. Biskupa Floriąna 4, 09'200 Sierpc

(podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)
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