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OBWIESZCZENIE 

Zawiadomienie 0 zakonczeniu post~powania dowodowego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 

W6jt Gminy Naruszewo 

zawiadamia strony post~powania, 

ze postypowanie dowodowe dotyczCj.ce ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu gminnym dla przedsiywziycia polegajCj.cego na budowie linii kablowej niskiego 
napi~cia, linii napowietrznej niskiego napi~cia i rozbi6rki Iinii napowietrznej niskiego 
napi~cia na dzialkach 0 nr ew.: 94, 97 i 12111 w miejscowosci Skwary, gmina Naruszewo 
zostaio zakO!1czone. 

lednoczesnie zawiadami-a Sly, ze w ramach prowadzonego postypowania w przedmiotowej 
sprawle: 

Starosta Plonski postanowieniem znak GG. 6123.450.2017 z dnia 25.07.2017 r. (data 
wpiywu do Urzydu Gminy 26.07.2017 r.) pozytywnie uzgodnii w zakresie ochrony grunt6w 
rolnych, projekt decyzji 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla ww. zamierzenia 
budowlanego na dziaikach 0 ill ew.: 94 i 97. lednoczesnie umorzyi postypowanie 
administracyjne dla ww. zamierzenia budo.wlanego zlokalizowanego na dziake zabudowanej 
i zurbanizowanej oznaczonej nr 12111 (droga gminna), kt6ra nie speinia definicji grunt6w 
rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie grunt6w 
rolnych. 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowy nie bydzie zachodziia koniecznosc wydania 
decyzji zezwalajCj.cej na wyiCj.czenie grunt6w z produkcji rolniczej . 

Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie postanoWieruem znak 
WZMiUW.c/IPL-023 1.1 1.58117 z dnia 21.07.2017 roku (data wplywu do Urzydu Gminy 25.07.2017 r.) 

uzgodnil w zakresie melioracji wodnych warunki lokalizacji okreslone w projekcie decyzji W6jta Gminy 

Naruszewo, zobowi¥lli jednoczeSnie Inwestora, w przypadku pl7.ebudowy ~n melioracyjnych, aby 

1 egzemplarz dokwnentacji powykonawczej przekazal do Inspektoratu WZMiUW w Pionsku. 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) W6jt Gminy 

Naruszewo uprzejmie informuje, ze stronie przysluguje prawo wypowiedzenia siy co do 

zebranych w sprawie dowod6w i materia16w oraz zgioszonych zqdan. 

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

Skorzystanie z powyzszego prawa moze nastqpic w terminie 4 dni od daty otrzymania 
powyzszego pisma. 
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