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Zawiadomienie 
 

 
            Wójt Gminy Nowe Miasto, działając na podstawie art.  38, art.  72 ust. 6, art. 85 ust. 3 
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.poz.1235 z póżn.zm.) 
 

zawiadamia 
 

że w dniu 4 marca 2016  roku  na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 15 stycznia 2016 
roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia  polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w 
miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto 

 
wydana została decyzja Nr ITI. 6220.1.2016.EG o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w 
miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto. 
 W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja sanitarna, grawitacyjna wraz z 
przepompowniami ścieków oraz przyłącza w systemie kanalizacji grawitacyjnej oraz 
ciśnieniowej. Ze względu na lokalne zagłębienia terenu lub znaczne oddalenie od 
projektowanych przewodów grawitacyjnych przewidziano wykonanie sieci tłocznych.  
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z tworzywa 
sztucznego (np.PVC, PP) łączonych na uszczelkę gumową  Ø 200 - 400 mm, a przyłącza z 
rur z tworzyw sztucznych (np. PVC, PP) Ø 160. 
Łączna długość przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie około 16 100 m, a 
łączna długość przyłączy około I 500 m. Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej 
zaprojektowano z PE100 SDR  17 PN 10 łącznych metodą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego Ø 32 - 200 mm. Łączna długość przewodów sieci kanalizacji tłocznej 
wynosić będzie około 1 350 m. Zaprojektowano również 7 sztuk przydomowych 
przepompowni ścieków oraz przepompownie ścieków sieciowe - 7 sztuk. 
 
 
 
           Z treścią decyzji  oraz z dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Płońsku oraz Postanowieniem Wójta Gminy Nowe Miasto o                                  
odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, 09-120 
Nowe Miasto, pokój nr 16, I piętro, w godzinach od 8 00 do 16 00 w terminie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 
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