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Obwieszczenie 

W6jta Gminy Nowe Miasto 


Na podstawie art. 33 uslawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 
tirodowisku j jego oChronie, udziale spoleczef'lstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity- Dz. U. 2018r. poz.2081 z p6zn. zm.) 

Wajt Gminy Nowe Miasto 

informuje a rozpocz~cju procedury udzia~u spoleczeristwa w post~powaniu w sprawie aeeny 
oddziatywania na srodowisko w przedmiocie zmiany decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsi~wzi~da polegajClcego na budowie zbiornika do 
magazynowania j wewn~trznej dyslrybucji o\eju nap~dowego W obudowie kontenerowej na 
nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4. 
z: 
szerokosci 2,47 m, cUugosc 2,25, wysokosc 2,47 m usadowiony na projektowanym 
fundamencie zelbetowym 14,5 m x 5 m w miejscu bytej kat/ownL 
na: 
szerokosci 4,50 m, dtugosc 2,25, wysokosc 2,47 m usadowiony na projektowanym 
fundamencie zelbetowym 14,5 m x 5 m w miejscu bytej kotfowni. 

PostE;powanie zostafo wszcz~te na wniosek Zakfadu Rorniczo-Przemystowego .FARMUTll-HS" 
Sp&ka Akcyjna z dnia 16 Jistopada 2018 roku . 
Na podstawie art. 79 ust.1 w/w ustawy 0 udost~pnieniu informacji e srodowisku i jege 
ochronie. udziaJe spoteczenstw"a w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na 
srodowisko organ ~asciwy do wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
zapewnia mozliwosc udzialu spoteczenstwa w post~powaniu , w ramach kt6rega 
sporzqdzany jest raport a oddziatywaniu przedsi~wzj~cia na srodowisko. W dniu 18 lutego 
2019 roku inwestor przedloi:yt raport a oddzialywaniu przedsi'iwzi~cia na Srodowisko. 
Udzial ten, zgodnie z przepisem art. 29 przysruguje kazdemu. 
Na podstawie art. 33 ust.1 informuj'i wszystkich zainteresowanych a moi:liwosci zapoznania 
si~ z dokumentacjC\ sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej j 
ustnej w Urz~dzie Gminy w Nowym Miescie, uL Apteczna 6, 09-120 Nowe Miasto, J pi~tro , 
pok6j nr 15. 
Uwagi i wnioski naJezy skladac w Urz~dzje Gminy w Nowym Miescie, uL Apteczna 8, 09-120 
Nowe Miasto w terrninie do dnia 28 marca 2019 roku. 
ZIoi:one uwagi i wnioski zostanC} rozpatrzone przez W6jta Gminy Nowe Miasto przed 
wydaniem decyzji. 
Organem wtasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy Nawe Miasto, zas 
organami biorC\cymi udzia~ w ocenie oddzialywania na srodowisko, w~asciwymi do wydania 
opinii i dokonania uzgodnienia b~d~: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody PoJskie III Warszawie. 

http:ITI.6220.1.2018.2019.JM


Niniejsze obwieslczenie lostaje podane do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy w Nowym Miescie: 
VYWW.bipnowemiasto.pl , w publicznie dost~pnym wykazie danych 0 dokumentach 
zawieraj~cych informacje 0 srodowisku j jego ochronie oraz wywieszenie na tablicy 
ogroszen Urz~du Gminy w Nowym Miescie, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto i u Softysa 
wsi Miszewo Wielkie oraz w pobillu miejsca planowanego przedsi~wzi~cia. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 uslawy z dnla 3 pa.i.dziernika 2008 roku 0 

udost~pnieniu informacji 0 srodowisku j je90 ochronie. udziale spoleczeostwa w ochronie 
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (leks! jednolily- Dz. U. 2018r. poz. 2081 
z p6in. zm.) pismem Nr ITI.6220.1.2018.2019.JM z dnia 26 lulego 2019 roku wyst~piono do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie w sprawie warunk6w realizacji 
przedsi~wzi~cia 0 uzgodnienie warunk6w realizacji przedsi~wzi~cia oraz do Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ptorisku 0 opini~ w sprawie warunk6w realizacji 
przedsi~wzi~cia. 
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