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UrzQJ Gminy Naruszewo 

URZAD
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WOOS-II.420.353.2018.SM.7 
OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., zwanej dalej "Kpa") oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacj i 0 srodowisku i jego ochronie, udziaJe 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocemch oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405, ze zm., zwanej daJej "ustaw1) oos"), w zwi1)zku z art. 49 Kpa, RegionaJny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwany dalej "Regionalnym Dyrektorem") zawiadamia Strony, ze: 

stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy oos wyst~pil do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitamego w PIOllsku 0 opini~ w sprawie obowi¥ku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedsi~wzi~cia na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia mog~cego potencjonalnie 
znacz~co oddzialywac na srodowisko polegaj~cego na budowie drogi gminnej nr 300520 
Zaborowo gmina Naruszewo. W przypadku stwierdzenia obowi¥ku przeprowadzenia oceny 
oddzialywania przedsi~wziycia na srodowisko Regionalny Dyrektor wni6s1 0 okreSlenie zakresu 
raportu 0 oddzialywaniu ww. przedsi~wzi~cia na srodowisko, 
stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos wyst~pil do Dyrektora Regionalnego Zar~du 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 0 wydanie opinii w sprawie obowi¥ku przeprowadzenia oceny 
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsi~wziycia oraz w przypadku 
stwierdzenia takiego obowi~zku - 0 uzgodnienie w drodze postanowienia, 0 kt6rym mowa 
wart. 64 ust. 1 c ustawy oos. 

Post~powanie w ww. sprawie toczy si~ na wniosek z dnia 06.07.2018 r. (data wplywu 10.07.2018 r.) 
W6jta Gminy Naruszewo, reprezentowanego przez Pemomocnika Pana Franciszka Rytwinskiego . 
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Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjety (14 dni) w: 
1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa;

(2) Urz\tdzie Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo. 

Po up\ywie terminu uwidocznienia, obwieszczenie 
nalezy niezwlocznie odeslac na adres: Wywieszono dnia . 13.,.A.9:1 ...'1S..v 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa Zdj\t[o dnia .. ..... ...... ... .... ... ... ... ...... ....... . 

.... ........... ....... ... ..... ............ ................ .. ................. .......... 

(piec;t~c urz~du oraz podpis i pi eczIYc osoby upowa±nionej do W'Y''Iieszenia i zdj~cia obwieszczenia) 


