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Obwieszczenie WOJTA GMINY NOWE MIASTO 
o zakonczeniu post'rpowania dowodowego 

Zawiadamiam, ze tutejszy organ zakoitczyl postt(powanie dowodowe z wniosku 
Zakladu Rolniczo-Przemys1owego .JARMUTIL-HS" Sp6lka Akcyjna z dnia 16.11.2018 r. 
uzupelniony 0 dokumenty z dnia 06.12.2018 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 
ITI.6220.5.20 16.20 17.EG z dnia 25 paidziemika 2017 r. 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsi<twzi<tcia polegajqcego na budowie zbiomika do 
magazynowania i wewn~trznej dystrybucji oleju napydowego w obudowie kontenerowej na 
nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gnmtow wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4. 

Stosownie do przepisu ar1. 10 § ) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekst jednolity - Oz. U. 2018 r. poz. 2096) organ 
administracji obowi¥8llY jest przed rozpatrzeniem materia~u dowodowego i wydaniem 
decyzji, do wys~uchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodow, 
zgromadzonych material6w oraz zg~oszonych z'ldan, a w szczeg61nosci z postanowieniami 
organow opiniujqcych i uzgadniajqcycb projektowane zamierzenie inwestycyjne: 

\. Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w PIOJ1sku w wydanym przez siebie w dniu 07 
marca 20) 9 roku postanowieniu, znak ZNS.471.034.20 \9.12 zaopiniowal pozytywnie 
realizacjy w/w przedsit(wzi~cia 
2. Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w wydanym przez siebie w dniu 
26 marca 2019 roku postanowieniu, znak nr WOOS-I.4221.52.2019.ML uzgodnil pozytywnie 
realizacj<t w/w przedsiywzi~cia 
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzqdu 
Gospodarki Wodnej W Warszawie w wydanym przez siebie w dnlu 23 maja 20) 9 roku 
postanowieniu, znak W A.RZS.436.1.1 ) 04.20 18.ZZ0 I.EK.3 wyrazil opini<y, ze dla w/w 
przedsiywziycia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Raportem oddziatywania przedsi~wziycia na srodowisko. 

Wypelniajqc ustawowy obowillzek nalezytego i wyczerpujqcego infonnowania stron 
uprzejmie infonnujy, ze art. 10 § I Kpa jest jednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem strOll 
z racji ich czynnego udzialu w kazdym stadium postypowania. 

Zach~cam do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie siedmiu dni od daty otrzymania 

niniejszego zawiadomienia i przybycie w tyro celu do siedziby tut. Urzydu Gminy w godz. 

od 8.00 - 16.00. pok6j or 15, I piytro. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uWaZa si~ za dokonane po uptywie 14 dOL od dnia 

publicznego ogloszenia ( ar1 . 49 Kpa) . 

Niniejsze obwieszczenie zos/aje podane do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na 
slronie Biuletynu InJormacji Publicznej Urzr;du Gminy w Nowym MieScie: 
www.bipnowemiaslo.pl. orm wywieszenie no tablicy ogloszen Urzt;du Gminy w Nowym 
Miescie, ul. Apleczna 8. 09 -120 Nowe Miaslo i 1I Soltysa wsi Miszewo Wie/kie. 

Slawomir ariwz 7Alewsti 

http:www.bipnowemiaslo.pl
http:WOOS-I.4221.52.2019.ML
http:ZNS.471.034.20
http:ITI.6220.5.20
http:fTI.6220.1.20

