
Naruszewo, 16.10.2007 roku  

   
   

Nr 7624 /7-2 /07  

   
       Państwowy Powiatowy  
       Inspektor Sanitarny w 

Płońsku  
       ul. Sienkiewicza 7a  

       09-100 Płońsk  
   
   
 Na podstawie art. 51 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz własnego wniosku   proszę 
o udzielenie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu   o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego 
na przebudowie drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo, odcinek o długości 
2877 mb na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo gmina 
Naruszewo.  
  Nadmieniam, że Gmina Naruszewo nie posiada aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
       Pełniąca Funkcję Wójta Gminy  
       / - / inż. Elżbieta Klepczyńska  
Załączniki:  

1.       Kserokopia wniosku inwestora  
     2.   Kserokopia fragmentu mapy ewidencyjnej  
          w skali 1:5000 z zaznaczoną lokalizacją  
          inwestycji w poszczególnych obrębach  
     3.   Informacja o planowanym przedsięwzięciu  
  
Otrzymują:  

1. Adresat (z załącznikami)  
2. Inwestor – Gmina Naruszewo  
                        Naruszewo 19A  
                        09-152 Naruszewo  
3 .   Pan Szczepański Andrzej - sołtys wsi Zaborowo  

                    Zaborowo, 09-162 Nacpolsk – 2 egz. z prośbą o wywieszenie 1-go egz. 
do publicznej wiadomości, po wywieszeniu proszę o zwrot 1-go egz.     z adnotacją o 
wywieszeniu ze wskazaniem daty wywieszenia  
       4.   Pan Mielczarek Michał - sołtys wsi Michałowo  
                     Michałowo, 09-152 Naruszewo – 2 egz. z prośbą o wywieszenie 1-go egz. do 
publicznej wiadomości, po wywieszeniu proszę o zwrot 1-go egz.   z adnotacją o wywieszeniu 



ze wskazaniem daty wywieszenia  
       5 .   Pan Mielczarek Paweł - sołtys wsi Stachowo  
                    Stachowo, 09-152 Naruszewo – 2 egz. z prośbą o wywieszenie 1-go egz. do 
publicznej wiadomości, po wywieszeniu proszę o zwrot 1-go egz. z adnotacją o wywieszeniu 
ze wskazaniem daty wywieszenia)  
        6.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w/m  
        7.   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy: ugnaruszewo@bip.org.pl  
        8.   a/a  
Sprawę prowadzi: insp. ds. planowania przestrzennego  
Teresa Krawczewska, tel. 023 / 663 10 18  
 


