
Naruszewo, dnia 06.11.2018 roku 

RSG.6733.4.2018 

OBWIESZCZENIE 

Zawiadomienie 0 zakonczeniu postf(powania dowodowego 


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzermym (tekstjednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) 

W6jt Gminy Naruszewo 
zawiadamia strony postf(powania, 

ze postypowanie dowodowe dotyczctce ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu gmirmym dla przedsiywziycia polegajctcego na rozbudowie gminnej sieci 
wodoci~gowej na terenie dzialek 0 numerach ewidencyjnych: 30, 3112, 3113, 3114, 3211, 
32/2,37,50 w miejscowosci Skarszyn, gmina Naruszewo zostalo zakonczone. 

Jednoczdnie zawiadamia siy, ze w ramach prowadzonego postypowania w przedmiotowej 
sprawie: 

Starosta Plonski postanowieniem znak GG.6123.575.2018 z dnia 25.10.2018 r. (data 
wplywu do Urzydu Gminy: 26.10.2018 r.) pozytywnie uzgodnil w zakresie ochrony grunt6w 
rolnych projekt decyzji 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla ww. zamierzenia 
budowlanego na terenie dzialek 0 nr ew. 30, 3112, 3113, 3211, 32/2. Jednoczesnie umorzyl 
postypowanie administracyjne dla ww. zamierzenia budowlanego zlokalizowanego na 
dzialkach zabudowanych i zurbanizowanych oznaczonych nr ew. 37, 50 (drogi gminne) oraz 
nr ew. 3114 (dz. zabudowana), kt6re nie spelniajct definicji grunt6w rolnych w rozumieniu art. 
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku 0 ochronie grunt6w rolnych. 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowy nie bydzie zachodzila koniecznosc wydania 
decyzji zezwalajctcej na wylctczenie grunt6w z produkcji rolniczej. 

Dyrektor Zarz~du Zlewni Wody Polskie w Ciechanowie postanowieniem znak 
WA.ZPU.1.521.13.5.668.2018.LW z dnia 18.10.2018r. (data wplywu do Urzydu 
Gminy:22.1 0.20 18 r.) uzgodnil projekt decyzji 0 ustaleniu lokalizacji celu pubJicznego dla 
ww. zamierzenia budowlanego w zakresie melioracji wodnych. Na dzialkach 0 or ew. 30, 
3112, 3113, 3114, 3211, 32/2, polozonych w miejscowosci Skarszyn, gmina Naruszewo 
wystypujct urzctdzenia melioracji wodnych, kt6re znajdujct siy w ewidencji urzctdzen melioracji 
wodnych oraz zmeliorowanych grunt6w, prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) przez Wody 
Polskie. 

W wykonaniu dyspozycj i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) 
W6jt Gminy Naruszewo uprzejrnie infonnuje, ze stronie przysluguje prawo wypowiedzenia 
siy co do zebranych w sprawie dowod6w i material6w oraz zgloszonych zctdan. 

Po zapoznaniu siy ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materialem 
dowodowym, strona stosownie do art. 7 i 77 kpa moze zglosic przeprowadzenie dodatkowych 
dowod6w mogctcych miec znaczenie w sprawie. 

Skorzystanie z powyzszego prawa moze nastctpic w tenninie 5 dni od daty otrzymania 
powyzszego pisrna. 
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