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RSG.6220.2.2020 

ZA WlADOMIENIE - OBWlESZCZENIE 

o wydaniu decyzii 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 

udostypnieniu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj.: Dz. U. z 2020 L, poz. 283 ze zmianami) zwan"! dalej "ustaw"! 

oos" oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tj .: Dz. U. 
z 2020 L, poz. 256 ze zmianami) zwan"! dalej k.p.a., 

zawiadamiam 

ze dnia 16 czerwca 2020 roku zostala wydana przez W6jta Gminy Naruszewo decyzja znak: 
RSG.6220.2.2020 0 srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjy przedsiywziycia polegaj,,!cego na 
przebudowie drogi gminnej nr 300525W w miejscowosci Sobanice, gmina Naruszewo. 

Z tresci,,! decyzji oraz dokumentacj,,! sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarz"!du Zlewni we Wloclawku i Pailstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Plonsku mozna zapozna6 siy w siedzibie Urzydu Gminy w Naruszewie, w dni 
robocze, w godzinach od 8-ej do 16-ej , w terminie 14-u dni od daty niniejszego obwieszczenia. 

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 

ustawy k.p.a. niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez: 


- zamieszczenie vi Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Naruszewo, 

- wywieszenie na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Naruszewo, 


- wywieszone na tablicy ogloszen Solectwa Sobanice, 

- wywieszenie w miejscu planowanej realizacji przedsiywziycia. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwaza siy za dokonane po uplywie 14 dni od dnia, w kt6rym 

nast,,!pilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostypnienie pisma w Biuletynie 


Inforrnacj i Publicznej. 


Zawiadomienie - obwieszczenie 0 wydaniu decyzji 
zostalo udostypn~one w ~iule~~~fonnacji Publicznej 
UG w NaruszeWle w dnlU ../ ..·........ : ..~.4P.)., 


