
Naruszewo, 16.02.2009 roku 
 
 

RSG. 7624-1/2/09 
 
         Starostwo  Powiatowe  
                           Wydział Środowiska i Rolnictwa 
         ul. ZWM 10 
                  09-100 Płońsk 
 
dotyczy: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na: 
wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m  wraz                  
z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na 
działce nr ewid. 179 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo. 
 
         
 Na podstawie art. 64, w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. –             
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) proszę          
o wydanie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia 
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu                 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
  
Załączniki: 

1. Kserokopia wniosku inwestora  
2.   Karta informacyjna przedsięwzięcia 
3. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym 

przebiegiem granic terenu, którego  
dotyczy wniosek w skali 1:5000 

4. Informacja o braku mpzp gminy 
5. Strony postępowania  

 
Otrzymuj ą : 
1. Adresat z załącznikami 
2. Strony postępowania bez załączników  
 
 
Zamieszczono: 
1.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m 
2.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
     ugnaruszewo@bip.org.pl    
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naruszewo, 16.02.2009 roku 
 
 

RSG. 7624-1/3/09 
 

Państwowy Powiatowy  
       Inspektor Sanitarny w Płońsku 
       ul. Sienkiewicza 7a 
       09-100 Płońsk 
 
 
dotyczy: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na: 
wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m  wraz                  
z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na 
działce nr ewid. 179 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo. 
 
         
 Na podstawie art. 64, w związku z art. 78 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. – 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) proszę o wydanie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu 
raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
  
Załączniki: 

2. Kserokopia wniosku inwestora  
2.   Karta informacyjna przedsięwzięcia 
6. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym 

przebiegiem granic terenu, którego  
dotyczy wniosek w skali 1:5000 

7. Informacja o braku mpzp gminy 
8. Strony postępowania  

 
Otrzymuj ą : 
1. Adresat z załącznikami 
2. Strony postępowania bez załączników  
 
 
Zamieszczono: 
1.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m 
2.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
     ugnaruszewo@bip.org.pl    
   
 

 
 
 
 
 

 


