
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta Gminy Naruszewo 

z dnia 29 maja 2015 r. 

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zwanej dalej ustawą ooś, w związku  
z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez Gminę Naruszewo 
przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry  
o łącznej długości 8.318 mb wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy 
Naruszewo   

zawiadamia się strony postępowania, Ŝe: 

� dnia 08 maja 2015 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w Naruszewie opinia sanitarna 
znak ZNS-712-044/2015 z dnia 06 maja 2015 roku, w której Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Płońsku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia; 

� dnia 11 maja 2015 roku wpłynęło do Urzędu Gminy w Naruszewie postanowienie 
znak WOOŚ-II.4240.508.2015.IA z dnia 8 maja 2015 roku, w którym Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, Ŝe dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
RDOŚ w Warszawie pod adresem (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa);  

� dnia 29 maja 2015 roku Wójt Gminy Naruszewo wydał postanowienie znak 
RSG.6220.3.2015, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ciągu 
dróg gminnych Zaborowo – Potyry o łącznej długości 8.318 mb wraz z przebudową 
infrastruktury technicznej na terenie gminy Naruszewo.  

Z postanowieniem Strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy  
w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, pokój nr 9, w dni robocze w godzinach 
od 800 do 1600. 

Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, obwieszczeniem tym 
zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia  
publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Naruszewie, 
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Naruszewie  
- przekazanie Sołtysom sołectw: Michałowo, Troski, Zaborowo I, Zaborowo II, Potyry, 

Skwary, Skarboszewo z prośbą o wywieszenie w miejscach planowanych inwestycji oraz 
podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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