
Naruszewo, dnia 16 marca 2011 roku 

RSG. 7624-2/15/10/11 

 

           OBWIESZCZENIE 

                                         WÓJTA  GMINY  NARUSZEWO 

 Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
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 z późn. 
zm.), po otrzymaniu uzupełnienia raportu, informuję o ponownym rozpoczęciu procedury 
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na planowaną realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji 
demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 155/2 w obrębie 
geodezyjnym Nowe Naruszewo gmina Naruszewo  

 
Jednocześnie informuję, Ŝe: 

 
1. Na wniosek Pani Anety Gilewskiej – właścicielki firmy „ART.-MOT” Nowe 

Naruszewo 15, 09-152 Naruszewo w dniu 6 lipca 2010 roku wszczęte zostało 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania wyŜej wymienionej decyzji,               
w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. 

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Naruszewo. 
3. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w   Warszawie, a do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Płońsku. 

4. Istnieje moŜliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem               
wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko i jego uzupełnieniem oraz innymi dokumentami zgromadzonymi w trakcie 
trwania postępowania. 

5. W/w dokumenty będą wyłoŜone do wglądu od dnia 01  kwietnia 2011 r. do dnia 
21kwietnia 2011 r. włącznie, w Urzędzie Gminy w Naruszewie, pokój nr 9,                 
w godzinach od 8.00 do 16.00. 

6. KaŜdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. 
określonym w pkt 5 niniejszego zawiadomienia. 

7. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Naruszewie, 
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, pokój nr 9. 

8. Organem właściwym do rozpatrzenia złoŜonych, w terminie podanym w pkt 6, uwag               
i wniosków, przed wydaniem decyzji, jest Wójt Gminy Naruszewo. 

9. Uwagi i wnioski złoŜone po upływie terminu, określonego w pkt 6 niniejszego 
obwieszczenia, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

10. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Naruszewie, 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, wywieszenie w miejscu planowanego 
przedsięwzięcia, przekazanie sołtysom wsi Nowe Naruszewo i Naruszewo z prośbą            
o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

         Wójt  Gminy 
            / - / mgr inŜ. Beata Pierścińska 
                               09-152 


