
W6jtGminy
Naruszewo 

...w. ~.n kJ 
wo). mUlwh!ckie Naruszewo, dnia 18 listopada 2016 roku 

RSG.6220.1.2016 

OBWIESZCZENIE 
Wojta Gminy Naruszewo 

Na podstawie z art. 33 ust. I w zwi~zku z art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 
roku 0 udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo1eczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia1ywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), po 
otrzymaniu uzupe1nienia raportu 0 oddzia1ywaniu na srodowisko, inforrnujy 0 ponownym rozpoczyciu 
procedury udzialu spo1eczenstwa w postypowaniu w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsiywziycia polegaj~cego na "eksploatacji z10za 
kruszywa naturalnego SKARBOSZEWO IX w granicach ewidencyjnych dzia1ki 34/4 w miejscowosci 
Skarboszewo, gmina Naruszewo". 

lednoczesnie informujy, ze: 

1. Na wniosek inwestora P.P.H.U. RAWI-KRUSZ Waldemar Jydraszczak ul. Sk1adowa 15,09-100 
P10nsk w dniu 25 lutego 2016 roku wszczyte zosta10 postypowanie administracyjne w sprawie 
wydania wyzej wymienionej decyzji, w ramach kt6rego przeprowadzanajest ocena oddzia1ywania na 
srodowisko. 
2. Organ em wlasciwym do wydania decyzji jest W6jt Gminy Naruszewo. 

3. Organem w1asciwym do dokonania uzgodnien jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 
w Warszaw ie, a do wydan ia opin i i jest Panstwowy Powiatowy Inspektor San itarny w P1onsku. 

4. Istnieje mozliwosc zapoznania siy z niezbydn~ dokumentacj~ sprawy, ti. wnioskiem wraz 
z wymaganymi za1~cznikami, postanowieniem wydanym przez W6jta Gminy Naruszewo, raportem 
o oddzia1ywaniu przedsiywziycia na srodowisko, jego uzupe1nieniem oraz innymi dokumentami 
zgromadzonymi w trakcie trwania postypowania. , 
5. W/w dokumenty wylozone byd~ do wgl~du na stanowisku ds. planowania przestrzennego Urzydu 
Gminy w Naruszewie, pok6j nr 9, w godzinach pracy Urzydu od dnia 25 listopada 2016 roku do dnia 
IS grudnia 2016 roku. 

6. Kazdy ma prawo sk1adania . uwag i wniosk6w w postypowaniu wymagaj~cym udzia1u 
spo1eczenstwa, w terminie 21 dni od dnia otrzymania obwieszczenia, tj . okreslonym w pkt 5 
niniejszego obwieszczenia.. 

7. Uwagi i wnioski: w formie pisemnej, ustnie do protoko1u b~dz za pomoc~ srodk6w komunikacji 
elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, mozna 
sk1adac w siedzibie Urzydu Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, pok6j nr 9, 
b~dz pod adresem ugnaruszewo@vip .wp.pl 

8. Organem wlasciwym do rozpatrzenia z1ozonych w terminie podanym w pkt 6 uwag i wniosk6w, 
przed wydaniem decyzji jest W6jt Gminy Naruszewo. 

9. Uwagi i wnioski zlozone po up1ywie terrninu, okreslonego w pkt 6 niniejszego obwieszczenia, 
pozostawia siy bez rozpatrzenia .. 

10. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez: 
• 	 zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy w Naruszewie, 
• 	 wywieszenie na tab I icy ogloszen Urzydu Gminy, 
• 	 wywieszenie w poblizu miejsca planowanego przedsiywziycia, 
• 	 przekazanie so1tysowi so1ectwa Skarboszewo z prosb~ 0 podanie do publicznej wiadomosci 

mieszkancom sokctwa w spos6b zwyczajowo przyjyty. 

z up. 
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