
Naruszewo, dnia 16.03.2011 roku 

RSG. 7624-2/19/10/11 

         Regionalny Dyrektor  
                                 Ochrony Środowiska 
         w Warszawie 
         ul. H. Sienkiewicza 3 
         00-015 Warszawa 
 

 

Sygn. Akt  WOOŚ-II.4242.125.2011.NL 
dotyczy: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 
  

„budowa stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr ewid. 155/2                   
w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo 

  

W związku z przeprowadzaną ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie art. 
77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku –o udostępnianiu informacji                   
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) po dostarczeniu uzupełnienia 
raportu proszę o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.   

Nadmieniam, iŜ przedsięwzięcie to jest wymienione w § 2 ust. 1 pkt 39a rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 
1397) i zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

 W załączeniu przekazuję wykaz stron przedmiotowego postępowania oraz uzupełnienie 
raportu oddziaływania na środowisko. 

        Wójt  Gminy 
               / - / mgr inŜ. Beata Pierścińska 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naruszewo, dnia 16.03.2011 roku 

RSG. 7624-2/20/10/11 

 

         Państwowy Powiatowy  
                                 Inspektor Sanitarny    
          w  Płońsku 
         09-100 Płońsk 
         ul. Sienkiewicza 7a 
 

Znak sprawy ZNS-712-093/10/013/11 

dotyczy: opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia 

 

„budowa stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr ewid. 155/2           
w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo 

  

W związku z przeprowadzaną ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie art. 
77 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji                   
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) po dostarczeniu uzupełnienia 
raportu proszę o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.   

Nadmieniam, iŜ przedsięwzięcie to jest wymienione w § 2 ust. 1 pkt 39a rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                    
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 
1397) i zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

 W załączeniu przekazuję uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko. 

Wójt  Gminy 
               / - / mgr inŜ. Beata Pierścińska 
 

 


