
                                                                                                                                  Somianka dnia  2016-01-26 

In.6620.4.2015 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Somianka 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

              Wójt Gminy Somianka, 07-203 Somianka, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 

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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) zawiadamia, że w dniu 2016-01-. 

na wniosek Gminy Somianka, Somianka Parcele 16b, 07-203 Somianka z dnia 22 grudnia 2015 

r. (wpłynął 22.grudnia.2015 r.) wydana została decyzja In.6620.4.2015 w dniu 2015.01.26 o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „przebudowie drogi 

gminnej nr 440406W od drogi powiatowej 4410W relacji Zdziebórz – Stare Kozłowo gm. 

Somianka na działkach o nr ewidencyjnych: 112 i 221 w msc. Zdziebórz, 179 w msc. Skorki, 

1/1, 133, i 134 w msc. Wolka Somiankowska gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. 

mazowieckie.”                                                                                                                                                            W 

związku z powyższym informuję, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami 

dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie. Na podstawie art. 21 ust.1 

i ust 2 pkt 9 ww. ustawy dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym 

wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

 Z aktami przedmiotowej sprawy zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy 

Somianka w pokoju nr 6 w godzinach urzędowania  od 8oo  do 16oo w terminie 14 dni.  

                                                                                                                              Wójt Gminy Somianka 

                                                                                                                              /-/ Andrzej Żołyński 

  Otrzymują: 

1. Gmina Somianka, Somianka Parcele 16b, 07-203 Somianka 
2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie( Wydział Drogownictwa) przez Wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 
3. Sołectwo wsi Zdziebórz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
4. Sołectwo wsi Wólka Somiankowska poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
5. BIP i tablica ogłoszeń Gmina Somianka. 
6. a/a. 

 


