
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa drogi 

gminnej

In.6620.2.2015                                                                       Somianka 27.02. 2015

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia

 

 

            Na  podstawie  art.  49  i  art.  61  §  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) w związku z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Somianka zawiadamia, że:

w dniu  27  lutego  2015  r.  na  wniosek  Gminy  Somianka,  Somianka  Parcele  16b,  07-203 
Somianka z dnia 26.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  znacząco 
oddziaływać  na  środowisko  pod  nazwą  :  Budowa drogi  gminnej   na  odcinku  od  drogi 
asfaltowej  Somianka   –  Kępa  Barcicka  w  kierunku  działek  rekreacji  indywidualnej 
zlokalizowanej na terenie Gminy Somianka powiat wyszkowski  o łącznej długości 1,777 km. 
na działkach o nr ew. 723, 719, 721, 727, 726, 725, 728 we wsi Somianka, po podziale na 
działkach o nr ew. 723, 719/1, 721/1, 727/1, 726/1, 725/1, 728/1 we wsi Somianka, obręb 
Somianka.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na 
środowisko(  Dz.  U.  z  2008 r  Nr  199 poz.1277 z  późn.  zm.  obwieszczenie  w powyższej 
sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy Urzędu 
Gminy Somianka, w miejscowości Somianka, na ternie ośrodka wczasowego w Somiance, na 
ternie zabudowy rekreacji indywidualnej w Somiance, oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Somianka: www.ug.somianka.bip.org.pl



     Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w 
siedzibie Urzędu Gminy Somianka, Somianka Parcele 16b, 07-203 Somianka ( pokój nr 6) w 
terminie  21  dni  od  chwili  podania  do  publicznej  wiadomości.  Organem  właściwym  do 
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Somianka.

          Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko (  Dz.  U.  Nr  213,  poz  1397)  decyzje  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  w 
niniejszej  sprawie  wydaje  się  po  uzgodnieniu  z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony 
Środowiska  w  Warszawie,  Państwowym  Powiatowym  Inspektorem    Sanitarnym  w 
Wyszkowie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 
wymaganych  uzgodnień i opinii.
       Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i 
pełnomocnicy  mają  zawiadomić  organ administracji  publicznej  o  każdej  zmianie  swojego 
adresu: zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma 
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

                                                                                     Wójt Gminy Somianka

                                                                                   /-/ Andrzej Żołyński                    

Otrzymują:

1. Gmina Somianka, Somianka Parcele 16b, 07-203 Somianka
2. Nadleśnictwo Wyszków, ul Leśników 27, 07-200 Wyszków
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Somianka, 07-203 Somianka
4. BIP Urzędu Gminy w Somiance,
5. Tablica ogłoszeń UG Somianka,
6. a/a.


