
Naruszewo, 18.03.2011 roku 
 
RSG.6220.3.2.2011 
 
 
         Regionalna Dyrekcja  
                               Ochrony Środowiska 
         w Warszawie 
         Wydział Spraw Terenowych I 
         ul. 17 Stycznia 7 
                    06 – 400 Ciechanów 
 
 
dotyczy: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia pod nazwą: 
 
wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej wraz z wyposaŜeniem o wydajności 
do 30 m3/h na działce nr 128 w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo     
       
 Na podstawie art. 64 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. Nadmieniam, iŜ przedsięwzięcie to wymienione jest w § 3 
ust. 1 pkt 70 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 potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
 
        Wójt  Gminy 
                         /-/ mgr inŜ. Beata Pierścińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Naruszewo, dnia 18.03.2011 roku 
 
RSG.6220.3.3.2011 
 
 
                  Państwowy Powiatowy  
       Inspektor Sanitarny w Płońsku 
       ul. Sienkiewicza 7a 
       09-100 Płońsk 
 
 
dotyczy: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia pod nazwą: 
 
wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej wraz z wyposaŜeniem o wydajności 
do 30 m3/h na działce nr 128 w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo     
     
 Na podstawie art. 64 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. Nadmieniam, iŜ przedsięwzięcie to 
wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 70 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 potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.  
            
                    Wójt  Gminy   
                                   /-/ mgr inŜ. Beata Pierścińska  
 


