Naruszewo, dn. 12.12.2008 roku

Nr 7624/10-5/08

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

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 48 ust.
2 pkt 1a i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150 ze zmianami) proszę o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia
wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 60 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień
upraw zielarskich, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 23/1 w miejscowości
Kozarzewo gmina Naruszewo.
Dla przedmiotowej inwestycji Gmina nie posiada uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy
/ - / mgr inŜ. Beata Pierścińska
Otrzymują:
1. Inwestor
2. Sołtys wsi Kozarzewo
3. Strony biorące udział w postępowaniu
4. a/a
Zamieszczono:
1 x Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m
1 x Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

Naruszewo, dn. 12.12.2008 roku

Nr 7624/10-4/08

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Płońsku
09 – 100 Płońsk
ul. ZWM 10

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) art. 48 ust. 2
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 roku
Nr 25, poz. 150 ze zmianami) proszę o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia
wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 60 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień
upraw zielarskich, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 23/1 w miejscowości
Kozarzewo gmina Naruszewo.
Dla przedmiotowej inwestycji Gmina nie posiada uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy
/ - / mgr inŜ. Beata Pierścińska

Otrzymują:
1. Inwestor
2..Sołtys wsi Kozarzewo
3. Strony biorące udział w postępowaniu
4. a/a
Zamieszczono:
1 x Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m
1 x Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu
Sprawę prowadzi Inspektor ds. planowania przestrzennego
Teresa Krawczewska, tel. 0-23 / 663-10-18

