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

powiatowej

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Na  podstawie  art.  49  i  art.  61  §  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. 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) 

Wójt Gminy Somianka zawiadamia, że:

w dniu 20 kwietnia 2012 r. na wniosek Egis Poland Sp. z o. o. ul. Puławska 182, 02-670 
Warszawa  z  dnia  29.03.2012  /uzupełniony  18  kwietnia  2012  r./  działającego  w  imieniu 
Zarządu  Powiatu  Wyszkowskiego  na  podstawie  pełnomocnictwa  zostało  wszczęte 
postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
pod nazwą : „budowa drogi  powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno- Kręgi – 
Somianka” zlokalizowanego na terenie Gminy Wyszków powiat wyszkowski  przebiegającej 
przez miejscowości  Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Tulewo, Tulewo Górne  oraz 
na terenie Gminy Somianka, powiat wyszkowski przebiegającej przez miejscowości Kręgi, 
Michalin,  Somianka Parcele oraz Somianka od km 0+000,00 do km 11+400,00 o ogólnej 
długości 11400 m.                                                                                     

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Osoby  zainteresowane  przedmiotowym  przedsięwzięciem  mogą  się  zapoznać  z 
dokumentami  oraz  zgłaszać  ewentualne  uwagi  (żądania)  w  szczególności  związane   z 
przebiegiem planowanej inwestycji, w siedzibie Urzędu Gminy Somianka w pokoju nr 6 w 
godzinach od 9oo do 16oo w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia. 

                                                                                                          Wójt Gminy Somianka 

                                                                                                                                      -  / Andrzej Żołyński/



Otrzymują:

1. Egis Poland Sp. z o. o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa,
2. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków/prośba
    a/obwieszczenie na tablicy ogłoszeń GW
    b/ w sposób zwyczajowo przyjęty/ wraz z informacją o dokonaniu powyższego/
3. Urząd Miasta i Gminy Wyszków, Aleja Róz 2, 07-200 Wyszków,
    a/obwieszczenie na tablicy ogłoszeń SP
    b/ w sposób zwyczajowo przyjęty/ wraz z informacją o dokonaniu powyższego/
4. BIP Urzędu Gminy w Somiance,
5. Tablica ogłoszeń UG Somianka,
6. Tablica ogłoszeń sołectwa Rybienko Nowe, 07-200 Wyszków,
 7.   Tablica ogłoszeń sołectwa Rybienko Stare, 07-200 Wyszków,
8. Tablica ogłoszeń sołectwa Rybno, 07-200 Wyszków,
9. Tablica ogłoszeń sołectwa Tulewo, 07-200 Wyszków,
10. Tablica ogłoszeń sołectwa Tulewo Górne Nowe, 07-200 Wyszków,
11. Tablica ogłoszeń sołectwa Kręgi, 07-200 Wyszków,
12. Tablica ogłoszeń sołectwa Michalin Nowe, 07-203 Somianka,
13. Tablica ogłoszeń sołectwa Somianka Parcele, 07-203 Somianka,
14. Tablica ogłoszeń sołectwa Somianka, 07-203 Somianka,
15. a/a.


