
  
 Naruszewo, dnia 19 lutego 2007 roku  

Nr 7624/ 3 /07  
                                                                                                   

OBWIESZCZENIE  
  o wszczęciu postępowania administracyjnego  

   
Działając na podstawie art. 61 § 1 i   § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania   administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 
zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. Nr 129, 
poz. 902)  
   

z a w i a d a m i a m  
   
o wszczęciu postępowania   administracyjnego z urzędu    
w sprawie dotyczącej:  
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Skarszyn Majdan - Skarszyn długości 
1750 mb, na terenie obrębów geodezyjnych: Skarszyn, Nowy Nacpolsk, Skarszyn 
Majdan gmina Naruszewo.  
Pouczenie:  
Na podstawie art. 10 § 1 kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
Skorzystanie z powyższego prawa powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego zawiadomienia   w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00 w pokoju 
nr 4.  
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych   w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 
przyczyn niezależnych od organu.  
Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.  
 
Otrzymują:         Wójt Gminy  
1. Inwestor –   Gmina Naruszewo                              /-/ mgr inż. Jerzy Szymczak  
                         Naruszewo 19A  
                         09 – 152 Naruszewo  
2. Pan Bogdan Kwiatkowski - sołtys wsi Skarszyn-Skarszyn Majdan  
           zam. Skarszyn, 09-162 Nacpolsk  



3. Pani Beata Dziwulska – Sołtys wsi Nowy Nacpolsk  
            zam. Nowy Nacpolsk, 09-162 Nacpolsk  
4. Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m  
5. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
6. a/a  
Sprawę prowadzi: insp. ds. planowania przestrzennego -  
Teresa Krawczewska, tel. 023 / 663 10 18  
 


