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RSG. 6220.6.2015 

                                                                                                          
OBWIESZCZENIE                                                                         

Wójta Gminy Naruszewo 
  Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) 
oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zmianami) 
 

z a w i a d a m i a m 
 że na wniosek z dnia 06 października 2015 roku, uzupełniony dnia 16 i 23 października  2015 
roku złożony przez Pana Mirosława Stefanowicza PPHU EKO, Strzembowo 101, 09-152 
Naruszewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne   
na terenie działki nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo. 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
zastrzeżeń. Wobec powyższego informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się 
z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Naruszewie, pokój nr 9 w godzinach pracy 
Urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1600) i wnieść ewentualne uwagi i wnioski, 
bądź zastrzeżenia do zebranych w tej sprawie materiałów. 

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego 
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój 
interes prawny lub obowiązek.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku                
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane.  

W związku z powyższym na podstawie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o środowisku               
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, tutejszy Organ wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                   
w Warszawie  Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. 

Wójt Gminy Naruszewo 
        /-/ mgr inż. Beata Pierścińska 

 
 


