
Naruszewo, dn. 23.03.2009 roku 
 
 

RSG. 7624-1/6/08/09 
 
                                                                                                                                                              

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 
                                                            i Ochrony Środowiska 

                                                                 Starostwa Powiatowego w Płońsku 
                                                            09 – 100 Płońsk 

                                                          ul. ZWM 10                                                                  
                                 

                                        
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) art. 48 ust. 2 
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 roku 
Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku                    
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  proszę                     
o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – 
Kębłowice dł. 9084,59 mb na  terenie obrębów geodezyjnych: RąbieŜ, Drochówka, 
Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie 
Czerwińsk nad Wisłą. 

            Dla przedmiotowej inwestycji Gmina nie posiada uchwalonego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
            
               Wójt  Gminy 
 
                / - / mgr inŜ. Beata Pierścińska 
Otrzymuj ą: 

1. Strony wg wykazu 
2. a/a 

 

Zamieszczono: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej U.Gm. 
    ugnaruszewo@vip.wp.pl 

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naruszewo, dn. 23.03.2009 roku 
 
 

RSG. 7624-1/7/08/09 
 
                                                                                               Państwowy Powiatowy 

 Inspektor Sanitarny w Płońsku 
                                                               ul. Sienkiewicza 7a 

                                                         09 – 100 Płońsk 
                                 

                                        
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 48 ust. 2 pkt 1a i ust. 3 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 
150 ze zmianami) oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) proszę o uzgodnienie w sprawie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice dł. 9084,59 mb na  
terenie obrębów geodezyjnych: RąbieŜ, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie 
Naruszewo i obrębu geodezyjnego Grodziec  w gminie Czerwińsk nad Wisłą. 

            Dla przedmiotowej inwestycji Gmina nie posiada uchwalonego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
                          Wójt  Gminy 
 
                / - / mgr inŜ. Beata Pierścińska 
Otrzymuj ą: 

3. Strony wg wykazu 
4. a/a 

 

Zamieszczono: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej U.Gm. 
    ugnaruszewo@vip.wp.pl 

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy 
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