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Somianka 168
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W zwiqzku z prowadzonym na wniosek Powiatu Wyszkowskiego postgpqwaniem o {vydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie drogi
powietowej nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Krggi, zwracam sig z pro6bi o zamiesz{zenie na stronie
Biuletynu Infornacji Publicznej Urzgdu Gminy Somianka oraz na tablioy ogloszerfi Urzgdu I solectw: Krggi
i Ostrowy zalqczanego obwieszczenia Burmistrza Wyszkowa o wydaniu poptanowieni{ o odst4pieniu
od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedmiotowego przedsi$wzigcia-

Jednoczesnie zwracam sig z pro6bq o zwrot jednego egznmplarza zal4czonegg obwieszczenia
ze wskazaniem daty podania informacji do publicznej wiadomo6ci.

z up.
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Zalqczniki:

1 . Obwieszczenie Burmistrza Wyszkowa sygn. PGN.622 0 "2.3 .2015 z dnia 24 czerwca 2ql5 r. (4 egz.)

Sprawg prowadzi insp. Katarzyna Osiriska Wydzial Zagospodarowania Przestrzsnnego i Gospodarki Ni Miejski w Wyszkowie

UrzEdu Miejskiego w Wyszkowie
e-mail : ochrona.srodowiska@wyszkow.pl R62 2, 07-200 Wyszkow

tel.: {29) 742^42-Ufi9
fax: (29) 742-42-Ag
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PGN.6220.2.3.2015

w/g rozdzielnika

Burmistrz Wyszkowa, dzialaj4c na podstawie art. 10 $ I i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administacyjnego (tj. Dz. IJ. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w zwi4zku z art. 7 | ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r,
poz. 1235 ze zm.), informuje,2e przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 4ody na
realizacjg przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie drogi powiatowej nr 4413W na odcinku Ostrowy -
Nowe Krggi strony postgpowania mog4 zzpoznaf, sig z dokumentacj4 sprawy, a tali2e wypowiedzie6 sig,
co do zebranych dowod6w i material6w.

Postgpowanie w przedmiotowej sprawie zostalo wszcrzgte na wniosek Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Ft62 2, 07-200 Wyszk6w.

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie w granicach administracyjnych gminy
Wyszk6w oraz gminy Somianka, w nastgpuj4cych obrgbach:

I . Gmina Wyszk6w:
- obrgb geodezyjny Sitno - dzialki nr ew. 184, 183/1, 155, 18511, 18512,200;
- obrgb geodezyjny Krggi Nowe - dzialki nr ew. 93, 29,28,235,236,22,21,20, 19, lE, 17,16,202,

201, 14, t3, 12, 200, 9, 8, 7, 199, 4, 3, 2;
2. Gmina Somianka:
- obrgb geodezyjny Krggi - dzialki nr ew.24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,35,39,

40, 41, 42, 43, 106t r, 3/1, r02, 10st r, 99/ t;
- obrgb geodezyjny Ostrowy - dzialki nr ew. 326, 462,325.

Stronami w powyZszym postgpowaniu s4 wlafciciele i wladaj4cy nieruchomo6ci4 na kt6rej
realizowane bgdzie przedsigwzigcie, w{aSciciele i wladaj4cy rrieruchomoSciami s4siadujqcymi z miejscem
rcalizacji orazkaihdy, czyjego interesu prawnego lub obowi4zku dotyczy postgpowanie.

Z akami spra$y, w tym z postanowieniem Burmistrza Wyszkowa z dnia 12 czem'tca 2015 r.
o odst4pieniu od obowipku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia
moima zapomaf sig w Urzgdzie Miejskim w Wyszkowie Aleja R62 2, Wydzial Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomo6ciarni, pok6j nr 129, w godzinach pracy Urzgdu poniedzialek -
pi4tek od godziny 800 do 16m, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia oisma.

Uwagi i wnioski mo2na sklada6 w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Wyszkowie Aleja R6z 2,
07-200 Wyszk6w lub na adres e-mail: gmina@wyszkow.ol. ZloZnne wnioski zostan4 rozpatrznne przez
organ prowadz4cy postgpowanie przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dorgczenie obwieszczenia uwa.2a sig za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia.

Ogloszenie wywieszono w spos6b zwyczajowo przyjgty dnia:

zdjgt<> dnia:


