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Obwieszczenie WO..ITA GIVIINY NOWE MIASTO 

o zakonczeniu post~powania dowodowego 

Zawiadamiam, ze tut. organ zakor'lczyl post~powanie dowodowe z wniosku Zakladu Rolniczo
Przemyslowego "FARMUTIL-HS" Sp61ka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi~wzi~cia polegajqcego na 
budowie zbiornika do magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju nap~dowego w obudowie 
kontenerowej na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4 
i przystqpi do rozpatrzenia zgromadzonego materialu dowodowego. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekstjednolity - DzU. 2017 r. poz.1257) oraz art.33 ustawy z dnia 3 
pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczer'lstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity- Dz. 
U. 2017r. poz.1405) organ administracji obowiqzany jest przed rozpatrzeniem materialu dowodowego i 
wydaniem decyzji, do wysluchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowod6w, 
zgromadzonych material6w oraz zgloszonych zqdar'l, a w szczeg61nosci z postanowieniami organ6w 
opiniujqcych i uzgadniajqcych projektowane zamierzenie inwestycyjne: 

1. 	 Par'lstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plor'lsku w wydanym przez siebie w dniu 30 
czerwca 2017 roku postanowieniu, znak nr ZNS-710-150/2016/096/2017 zaopiniowal pozytywnie 
realizacj~ w/w przedsi~wzi~cia 

2. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w wydanym przez siebie w dniu 19 
wrzesnia 2017 roku postanowieniu, znak nrWOOS-I.4242.191.2017.SM.3 uzgodnil pozytywnie 
realizacj~ w/w przedsi~wzi~cia 

3. 	 Raportem oddziatywania przedsi~wzi~cia na srodowisko. 

Wypelniajqc ustawowy obowiqzek nalezytego i wyczerpujqcego informowania stron uprzejmie 
przypominam, ze art. 10 § 1 Kpa jest jednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem stron z racji ich 
czynnego udzialu w kazdym stadium post~powania. 

Zach~cam wi~c do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od dnia publikacji 
1600obwieszczenia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urz~du w godz. Od 800_ ,pok6j nr 16 I 

pi~tro. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uwata sifil za dokonane po up/ywie 14 dni od dnia publicznego 
og/oszenia (art. 49 Kpa). 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy w Nowym Miescie: www.bipnowemiasto.pl. w publicznie 
dost~pnym wykazie danych 0 dokumentach zawierajqcych informacje 0 srodowisku i jego ochronie 
oraz wywieszenie na tablicy ogloszer'l Urz~du Gminy w Nowym Miescie, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe 
Miasto i u Soitysa wsi Miszewo Wielkie oraz w poblizu miejsca planowanego przedsi~wzi~cia. 

http:www.bipnowemiasto.pl

