Nowe Miasto, 9 lutego 2016 r.
ITI. 6220.1.2016.EG

Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2013 r. poz.267 z póżn.zm.) w związku z art.74
ust.3 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 (tekst jednolity- Dz. U. 2013 r. poz.1235 z późn.zm.)
zawiadamiam
że tut. organ postanowieniem Nr ITI.6220.1.2016.EG z dnia ….. lutego 2016 roku odstąpił od
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w
miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z treścią
postanowienia i materiałami dotyczącymi powyższej sprawy ( wnioskiem i opiniami organów
opiniujących i uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku) w Urzędzie Gminy w Nowym
oo
Mieście, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, pokój nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8
oo
do 16 oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania uwag i
wniosków.
Stosownie do przepisu art. 7 – 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2013 r. poz.267 z póżn.zm.) organ administracji
obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania administracyjnego
i umożliwić zapoznanie z materiałami sprawy.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie
przypominam, że art. 10 § 1 Kpa jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich
czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Zachęcam więc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od dnia publikacji
00
obwieszczenia i przybycie w tym celu do siedziby Urzędu Gminy w Nowym Mieście w godz. Od 8 00
16 ,pokój nr 16 I piętro.
W związku z tym, iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 w/w 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 (tekst jednolity- Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z
późn.zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie dokonuje zawiadomień w trybie art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2013 r. poz.267 z póżn.zm.)
przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie - niniejsze obwieszczenie
zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu
Gminy w Nowym Mieście: bip.nowemiasto.win.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym
Mieście oraz u Sołtysa Sołectwa Nowe Miasto.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia (art. 49 Kpa)
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