
Naruszewo, dnia 10.09.2014 roku 

 

RSG. 6220.5.2014 

 

  

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego 

 

Zawiadamiam, Ŝe postępowanie dowodowe prowadzone z wniosku Gminy Naruszewo 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo – 
Srebrna na odcinku od km 1+756 do km 3+344 na terenie gminy Naruszewo  zostało 
zakończone i Organ przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.  

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), 
Wójt Gminy uprzejmie informuje, Ŝe stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do 
zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań, a w szczególności  
z postanowieniami organów opiniujących projektowane zamierzenie inwestycyjne: 

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w wydanej opinii 
znak: ZNS-712-108/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku nie stwierdził potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanym 
postanowieniu znak WOOŚ-II.4240.1030.2014.IA z dnia 13 sierpnia 2014 
roku wyraził opinię, Ŝe dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz  postanowieniem Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6220.5.2014 z dnia 02 września 
2014 roku nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo – 
Srebrna na odcinku od km 1+756 do km 3+344 na terenie gminy Naruszewo. 
 

W związku z powyŜszym zgodnie z art. 73§ 1 k.p.a. informuję, Ŝe z materiałami 
dotyczącymi powyŜszej sprawy moŜna zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  
w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu, 
od 800 do 1600.   

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem 
dowodowym strona moŜe zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć 
znaczenie w sprawie. 

Skorzystanie z powyŜszego prawa moŜe nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania 
powyŜszego pisma.  
        Wójt Gminy Naruszewo 
            /-/ mgr inŜ. Beata Pierścińska 
 


