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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów

administracyjnego
wspomagających

Na podstawie art. 49 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 roku
Aclministracyjnego (tekst jednolity Dz. IJ.
w związku

z

art. 30

i

afi. 74 ust. 3 ustawy

z

z

2000 roku

'

Kodeks Postępowania

Nr 98 poz.

1071

z

póŻn. zm.)

dnia 3 pażdziern1ka 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi'ska oraz
o ocenach oddziaĘłvania na środowisko (Dz'U'

Nr \99, poz' I2Ż7)

BURMTSTRZ MIASTA SIERPCA
Podaje do publicznej wiadomości informację, Źe na postawie arl. 73 ust.l wyŻej
cytowanej ustawy w dniu 13.01.2010 r. na wniosek wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu

Miejskiego

w

Sierpcu wszczęto postępowanie rł sprawie zmiany rł

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa

decyzji

ulicy Narutowicza

w mieścieSierpcu'' mak: WSK 16Ż6Dl09 z dnia 13.05.2009r. w związku ze zmianą zakresu
projektowanego przed sięwzięc

ia '

o wniosku zostały zamieszczonę z w publicznie dostępnym wykazie
danych o środowisku na stronię Biuletynu Informacj i Publicznej Urzędu Miejskiego
Informacje

w Sierpcu.

odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, o której
mowa

w

art. 10 K'p'a. informuję o uprarłnieniach wszystkich stron tego postępowania

do czyrrnego w nim udziału w kaŻdym jego stadium oraz Że przed wydaniem decyzji istnieje

możliwośówypowiedzenia się co do dowodów
w przedmiotowej sprawie' W związku

i

materiałów oraz zgłoszonych Żądafl

z poryŻszym zawiadamia się zainteresowane

że istnieje możliwośózapoznania się z treściądokumentacji, która

znaj

strony,

duje się w Urzędzie

Miejskim w Sierpcu Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych i składania wniosków oraz

uwag w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. do dnia 05.02.2010r.
_
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierycu pokój Nr 25 w godzinach 800 1500 '

-

Ponadto informuje się strony postępowania,

iż zgodnie z

wymogami usta\Ąry ooś

wsK 762611-212010 wystąpił
z dnia 14.01.2010 r. o znaku:

Burmistrz Miasta Sierpc pismem z dnta 14.01.2010 r. o znaku:
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska oraz pismem

WSK
o

762611-312010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego

z

wnioskiem

opinię , co do konieczności przeprowadzenia ceny oddziaływania na środowisko oraz

określenia zakreSu raportu oddziaływania na środowiskodla projektowanego przedsięwzięcia.

PoniewaŹ liczba stron postępowania administracyjnego

w

powyzszej sprawie

prze!łacza 20, stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy oośoraz w nawiązaniu do art. 49

K.p.a. strony mogą byó zawiadamiane

o

decyzjach

i

innych czyrrnościach organów

w imy zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
administracji publicznej przez obwieszczenie lub

Wówczas w takich przypadkach zawiadomienie bądŹ doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z

up.
i?

Otrzymuja:

1'
2.

strony postępowania
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