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Zawiadomienie 

W6jt Gminy Nowe Miasto, dziatajqc na podstawie art . 72 ust. 6, art. 85 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacj; 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko 
(tekst jednolity- Oz. U. 2018r. poz.2081 z pozn. zm.) 

zawiadamia 

ze w dniu 23 wrzesnia 2019 roku na wniosek Pan a Waldemara Wasika z dnia 06.02.2019r. 
w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsi~wzi~cia polegajqcego na wydobywaniu kopaliny ze ztoza piask6w "Adamowo" , 
w granicach dzia~ki gruntu 12/2 obr~bu geodezyjnego Adamowo, gminy Nowe Miasto, 
powiatu ploriskiego. 

wydana zostala decyzja Nr ITI.6220.2,2019,JM 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsi~wzi~cia polegajqcego na wydobywaniu kopaliny ze zloza piask6w 
"Adamowo", w granicach dzialki gruntu 12/2 obr~bu geodezyjnego Adamowo, gminy Nowe 
Miasto, powiatu ~oriskiego. 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na wydobywaniu piask6w (kopaliny 
obj~tej prawem wlasnosci nieruchomosci gruntowej) w granicach dzialki gruntu nr 12/2 
obr~bu geodezyjnego Adamowo, gminy Nowe Miasto, powiatu plor'lskiego. Miejsce 
planowanego wydobywania kopalin znajduje si~ w odleglosci ca 4,5 km na wsch6d od 
Nowego Miasta siedziby w~adz gminnych, ea 22,5 km na wsch6d od Ploriska siedziby wladz 
powiatowych oraz ca 52 km (odleglosc drogowa 74 km) na p61noe od Warszawy. 
Powierzchnia terenu przedsi~wzi~cla wynosi 1,7846 ha. Planowane roczne wydobycie 
kopaliny wyniesie ea 2-20 tys. ton, a srednio ca 5,0 tys. ton tj. do ca 3,0 tys. m3 w clqgU roku. 

Z tresci q decyzji oraz z dokumentaciq sprawy w tym z opiniami Regionalnego 
Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paristwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ptonsku, Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz 
Postanowieniem W6jta Gminy Nowe Miasto 0 odstClpieniu od przeprowadzenia oceny 
oddziatywania na srodowisko w/w przedsi~wzi~cia mozna zapoznac si~ w siedzibie Urz~du 
Gminy w Nowym Miescie, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, pok6j nr 15, I pi~tro, 
w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Slawomir riu.yz 7.alewskl 

http:ITI.6220.2.2019.JM

