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RSG.6220.1.2018 

Naruszewo, dnia 15 listopada 2018 roku 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Srodowiska 
w Warszawie 
Wydzial Spraw Terenowych I 
ul. 17Stycznia 7 
06 - 400 Ciechanow 

dotyczy: postypowania w sprawle oceny oddzialywania na srodowisko planowanego 
przedsiywziycia pod nazwq: 

wydobywanie kruszyw a naturalnego ze zloza "Skarboszewo VIII" na terenie 
nieruchomosci stanowhlcych dzialki 0 nr ew.: 87/2, 88, 87/6 oraz dzialki nr 9112, 95/2 

i 87/10 (nowo udokumentowany obszar zloza) w miejscowosci Skarboszewo, gmina 

Naruszewo, powiat plonski, woj. mazowieckie 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 L, 

poz. 2081) proszy 0 wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedsiywziycia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - 0 wyrazenie 

opinii dotyczq.cej zakresu raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko. 

Nadmieniam, iz przedsiywziycie to wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 

rozporzq.dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 

mogq.cych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 L , poz. 71) i zalicza siy do 

przedsiywziyc mogq.cych potencjalnie znaczq.co oddzialywac na srodowisko. 

http:znaczq.co
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RSG.6220.1.2018 

Panstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Plonsku 
uL Sienkiewicza 7a 
09 - 100 Plonsk 

dotyczy: postypowania w sprawle oceny oddzialywania na srodowisko planowanego 

przedsiywziycia pod naZWq: 

wydobywanie kruszywa naturalnego ze zloza "Skarboszewo VIII" na terenie 
nieruchomosci stanowi~cych dzialki 0 nr ew.: 87/2, 88, 87/6 oraz dzialki nr 9112, 95/2 
i 87/10 (nowo udokumentowany obszar zlo:ia) w miejscowosci Skarboszewo, gmina 
Naruszewo, powiat plonski, woj. mazowieckie 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 

- 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 L, 

poz. 2081) proszy 0 wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania 

przedsiywziycia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - 0 wyrazenie 

opinii dotyczqcej zakresu raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko. 

Nadmieniam, iz przedsiywziycie to wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 

rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 

mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 L, poz. 71) i zalicza siy do 

przedsiywziyc mogqcych potencjalnie znaCZqCO oddzialywac na srodowisko. 
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Naruszewo, dnia 15 listopada 2018 roku 

RSG.6220.1.2018 

Dyrektor Regionafnego Zarzqdu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 

uf. Zarzecze 13 B 
03 - 194 Warszawa 

dotyczy: postypowania w spraWle oceny oddzia!ywania na srodowisko planowanego 
przedsiywziycia pod nazw<l: 

wydobywanie kruszywa naturalnego ze zloza "Skarboszewo VIII" na terenie 

nieruchomosci stanowi~cych dzialki 0 nr ew.: 87/2, 88, 87/6 oraz dzialki nr 9112, 95/2 

i 87/10 (nowo udokumentowany obszar zloza) w miejscowosci Skarboszewo, gmina 

Naruszewo, powiat plonski, woj. mazowieckie 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 

o udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo!eczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzia!ywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081) proszy 0 wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia!ywania 

przedsiywziycia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - 0 wyrazenie 

opinii dotycz<lcej zakresu raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko. 

Nadmieniam, iz przedsiywziycie to wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 

rozporz<ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 

mog<lcych znacz<lco oddzia!ywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71) i zalicza siy do 

przedsiywziyc mog<lcych potencjalnie znacz<lco oddzia!ywac na srodowisko. 
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