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

Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO 

 o zakończeniu postępowania dowodowego 

            Zawiadamiam, że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe 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 i przystąpi do 
rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 

                  Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2013 r. poz.267 z póżn.zm.) organ 
administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem 
decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron  co do przeprowadzonych dowodów, 
zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań, a w szczególności z postanowieniami 
organów opiniujących projektowane zamierzenie inwestycyjne: 

1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w wydanej przez siebie w dniu   28 stycznia 
2016 roku opinii, znak nr ZNS-712-015/2016 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

2.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanej przez siebie w dniu 1 lutego 
2016 roku opinii, znak nr WOOŚ-II.4240.66.2016.IA nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 

oraz postanowieniem Wójta Gminy Nowe Miasto Nr ITI.6220.1.2016.EG z dnia 9 lutego 2016 roku o 
odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 
 

           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 obwieszczenia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu w godz. Od 800- 1600 
,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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