Naruszewo, dnia 10.04.2008 roku
Nr 7624/ 6 /07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.
zm.) oraz art.56a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu
w sprawie dotyczącej:
wydania decyzji zmieniającej decyzję 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 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.
Zmiana dotyczy:
1 – budowy przewodu tłocznego odprowadzającego 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.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo
(miejscowość Wróblewo – Osiedle).
Pouczenie:
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10
§ 1 kpa polegających na prawie do czynnego udziału w kaŜdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zmianami) informuję o moŜliwości składania uwag i wniosków w
siedzibie Urzędu Gminy w Naruszewie, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/wym ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi
organami:
 Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku

 Państwowym Powiatowy Inspektorem sanitarnym w Płońsku.
Wobec powyŜszego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezaleŜnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o kaŜdej zmianie
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Otrzymują:
1. Inwestor
2. Strony postępowania wg rozdzielnika

