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Na podstawie ań. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 roku o udostępnianru

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U' Nr I99, poz. 1Ż27), w nawiązaniu art. 61 $ 1

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r ' Nr 98, poz. 1071)

Urząd Miejski informuje, Że w dniu 13.01'2010 r. na wniosek Wydziału Inwestycji

i Remontów Urzędu Miejskiego w Sierpcu wSZcZęto postępowanie w sprawie zmiany

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,'Budowa ulicy

Narutowicza w mieście Sierpcu'' znak: WSK 762612109 z dnia 13.05.2009r. w zwięku ze

zmianązakesu projektowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyŻszego Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

3 pażdziernlka 2008 roku o udostępnianiu irrformacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.

Nr 199, poz. 12Ż7) Butlltistrz Miasta Sielpc wnosi o wydanie opinii w sprawie konieczrrości

sporządzenia rapoftu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

a w przypadku stwierdzenia konieczności sporządzenia raportu określenia jego zakesu dla

nowego zakresu inwestycji pn' ,,Budowa ulicy Narutowicza w mieście Sierpcu''.

PowyŻszę przedsięwzięcie zakwalifikowano do inwestycji mogących znacząco

oddziaływaÓ na środowisko zgodnie z $ 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięó mogących

znacząeo oddziaływaÓ na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanyclr

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

(Dz' U Nr 257 poz.25"/3 zpóż. zm.).

Stosownie do afi.64 ust'2 w ustawy w załączenil przesyłamy:

1. Wniosek o zmianę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach



2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia obejmującą nowy fragment inwestycji

3. Wypisy z ewidencji gruntó\ł dla działek objętych inwestycją oraz działek
majduj ących się w zasięgu od działywania

Dodatkowo przesyłam poświadczona ptzez właściwy
obejmująca przewidpvany teren, na którym będzie
z obszarem objętym oddziaływaniem projektowanego
postępoWania.

organ kopię mapy ewidencyjnej
ręalizowane przedsięwzięcie wraz
przedsięwzięcia oraz wykaz stron

otrzymuią:

1. Adresat
2. Stron postępowania
3. Ala

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Sierpcu
ul. Piastowska 1 1.Ą, 09-200 Sierpc
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ll Wydział Terenowy w Płocku

Ul. Królewiecka 15
09-400 Płock

Na podstawie ar1. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziernlka 2008 roku o udostępnianru

informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)' w nawiązaniu aft. 6l $ 1

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz' U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

Urząd Miejski informuje, w dniu 13.01.2010 r. na wniosek Wydziału Inwestycji i Remontów

Urzędu Miejskjego w Sieęcu \Ąszczęto postępowanie w sprarłie zmiany w decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa ulicy Narutowicza

w mieście Sierpcu'' znak: WSK '7 62612109 z dnia 13.05.2009r. w związku ze zmianą zakesu

projek towanego przedsięrł zięcia '

Wobec powyŹszego stosownie do arl. 64 ust. 1 pkt. l ustawy z dnia

3 pażdziem1ka 200 8 roku o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz-II.

Nr 199, poz. IŻ27) Bvmistrz Miasta Sierpc wnosi o wydanie opinii w sprawie konieczności

sporządzenia rapońu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

a w przypadku stwierdzenia konieczności sporządzenia rapońu okeślenia jego zakesu dla

nowego zakresu inwestycji pn. ,,Budowa ulicy Narutowicza w mieście Sierpcu''

Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano do inwestycji mogących znacząco

oddziaływaó na środowisko zgodnle z $ 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów

z dtia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięó mogących

znacząco oddziaływaó na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowafi związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

(Dz. U Nr 257 poz' 2573 z póź. zm.).



W zńączenhl prze syłamy :

1. Wniosek o zmianę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia obejmującą nowy fragment inwestycji

3. Wypisy z ewidencji gfuntów dla działek obj ętych inwestycją oraz działek

znajduj ących się w zasięgu oddziałyłvania

Dodatkowo przesyłam poświadczona
obejmująca przewidywany teren, na

z obszarem objętym oddział1łvaniem
postępowania.

przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej
którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz
projektowanego przedsięwzięcia oraz wykaz stron

Otrzymuia:

Adresat
ala

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Sierpcu

ul. Piastowska 1 1A, 09-200 SierPc
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