Naruszewo, 06.05.2008 roku

Nr 7624/6-4/08
Starostwo Powiatowe
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
09-100 Płońsk
ul. ZWM 10
W związku z koniecznością zmiany decyzji Nr 7624/5/07 z dnia 12 lipca 2006 roku
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków składającej się z następującego zespołu
obiektów: osadnik wstępny trójkomorowy, złoŜe biologiczne I – stopnia, komora przepływu
ścieków planowanej do realizacji na działce 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na
działkach o numerach ewidencyjnych: 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17,
3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo
z uwagi na zmianę:
1. trasy odprowadzającej oczyszczone ścieki z oczyszczalni na działce nr 8/5 do rowu
melioracyjnego na działce nr 1/39 po działkach o numerach ewid.: 8/6, 7/3, 3/38, 3/37, 3/10,
2/3 i 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na trasie przewodu tłocznego,
2. budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej odbierającej nieczystości płynne z dawnego
dworu na działkach o numerach ewid.: 3/39, 7/3, 8/6 i 8/5
na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 56a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 106
Kpa oraz własnego wniosku proszę o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego do
przesyłania oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
na działce 8/5 do rowu melioracyjnego na działce 1/39 wraz z budową dwóch
przepompowni na trasie odpływu oczyszczonych nieczystości przewodem tłocznym oraz
budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki z budynku dawnego dworu
( inwestycja liniowa) zgodnie z załączonym przebiegiem na kopii fragmentu mapy
ewidencyjnej w miejscowości Wróblewo-Osiedle (obręb geodezyjny: PGR Wróblewo) gmina
Naruszewo.
Nadmieniam, Ŝe Gmina Naruszewo nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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