Naruszewo, dn. 16.09.2008 roku

Nr 7624/7-5/08

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 2008 roku Nr 25, poz.
150 ze zmianami) proszę o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3068 W
Srebrna - śukowo długości 0,674 km na odcinku od km 2+042 do km 2+716 na terenie
obrębu geodezyjnego Srebrna gmina Naruszewo.
Dla przedmiotowej inwestycji Gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Wójt Gminy
/ - / mgr inŜ. Beata Pierścińska
Załączniki:
1. Kserokopia wniosku inwestora
2. Informacja o planowanym
przedsięwzięciu
3. Postanowienie Nr 7624/7/08
z dnia 15 września 2008 roku

Naruszewo, dn. 16.09.2008 roku

Nr 7624/7-4/08

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 przebudowie drogi powiatowej Nr 3068 W
Srebrna - śukowo długości 0,674 km na odcinku od km 2+042 do km 2+716 na terenie
obrębu geodezyjnego Srebrna gmina Naruszewo.
Dla przedmiotowej inwestycji Gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Wójt Gminy
/ - / mgr inŜ. Beata Pierścińska
Załączniki:
1. Kserokopia wniosku inwestora
2. Informacja o planowanym
przedsięwzięciu
3. Postanowienie Nr 7624/7/08
z dnia 15 września 2008 roku

