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  Nr 7624 / 6a / 06/08                                                                               Naruszewo 24. 04. 2008 r 
 

                                                                     
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania                                                                                          

 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................................ 
(nazwa organu wydającego) 

 

działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania n administracyjnego 

(Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późno zm.) 

 
z a w i a d a m i a 

o wszczęciu postępowania  administracyjnego   

na Ŝądanie strony – Starosty Płońskiego 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39 

w sprawie dotyczącej:  

uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia        

Nr 7624/6/06 z dnia 10 lipca 2006 roku dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej             

Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo - Wilamowice na odcinku od km 4+420 do km 4+948 długości 

0,528 km, odcinek drogi w obrębie geodezyjnym Stachowo gmina Naruszewo.  

Pouczenie: 

Na podstawie art. 10 § 1 kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. Skorzystanie z powyŜszego prawa powinno nastąpić 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w godzinach pracy urzędu, tj. od 

godz. 8.00 do 16.00 w pokoju nr 4. 

Na podstawie art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moŜe być 

w kaŜdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który 

ją wydał, lub przez organ wyŜszego stopnia, jeŜeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu 

lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Wobec powyŜszego wydanie decyzji uchylającej nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu zgody 

Strony wyraŜonej na piśmie. W załączeniu przesyłam treść oświadczenia, które po wypełnieniu                 

i podpisaniu przez upowaŜnioną osobę naleŜy odesłać na adres zwrotny Urzędu.  

Brak Państwa zgody w terminie 14-u dni od daty otrzymania powyŜszej korespondencji będzie 

równoznaczny z jej udzieleniem. 

Otrzymuj ą 
1.   Inwestor –  Powiat Płoński 
                         09 – 100 Płońsk, ul. Płocka 39 
2.  Właściciele sąsiednich nieruchomości (wg wykazu) 
3.  Sołtys wsi Stachowo 
4.  Urząd Gminy DzierząŜnia, 09-164 DzierząŜnia  
5.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m 
6.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu: ugnaruszewo.bip.org.pl 
7.  a/a 


