
In.6730.2.1.2013                                                                                Somianka dnia 2013-01-09

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Somianka  zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t .j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 oraz art.10 §  1 
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. 
U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Zawiadamiam
   
że  w  prowadzonym  postępowaniu  administracyjnym  o  ustaleniu  decyzji  o  ustaleniu 
warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni 
fotowoltaicznej oraz kablowej i napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV i 
stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek o nr ew. 39 i 41 położonych we wsi 
Janki,  obręb  Janki,  gm.  Somianka,  projekt  decyzji  został  uzgodniony  z  właściwymi 
jednostkami  wymienionymi  w  art.  53  ust.  4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym tj. Starostwem Powiatowym w  Wyszkowie postanowieniem Nr 2/13  w dniu 
2013.01.04.
Strony mogą się zapoznać z uzgodnieniem w Urzędzie Gminy Somianka w godzinach od 800 

do 1600 w pokoju nr 6.
                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                    Wójt Gminy Somianka

                                                                                                    /-/ Andrzej Żołyński   

Otrzymują: 
1.     Elektrownie Fotowoltaiczne Sp. z o. o. 
         Ul Domaniewska 37
         02-672 Warszawa
2.      BIP Urzędu Gminy Somianka
3.      tablica ogłoszeń UG Somianka 
4.      tablica ogłoszeń sołectwa wsi Janki
5.      a/a

Sprawę prowadzi 
Insp. ds. Inwestycji
Jan Szumowski
Tel.(029) 74 187 90 wew. 41.



In.6730.2.2.2013                                                                               Somianka dnia 2013-01-09

OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Somianka  zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t .j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 oraz art.10 §  1 
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. 
U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Zawiadamiam
   
że  w  prowadzonym  postępowaniu  administracyjnym  o  ustaleniu  decyzji  o  ustaleniu 
warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni 
fotowoltaicznej oraz kablowej i napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV i 
stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek o nr ew. 8, 42 i 43 położonych we wsi 
Janki,  obręb  Janki,  gm.  Somianka,  projekt  decyzji  został  uzgodniony  z  właściwymi 
jednostkami  wymienionymi  w  art.  53  ust.  4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym tj. Starostwem Powiatowym w  Wyszkowie postanowieniem Nr 1/13  w dniu 
2013.01.04.
Strony mogą się zapoznać z uzgodnieniem w Urzędzie Gminy Somianka w godzinach od 800 

do 1600 w pokoju nr 6.
                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                 Wójt Gminy Somianka

                                                                                                    /-/ Andrzej Żołyński   

Otrzymują: 
1.     Elektrownie Fotowoltaiczne Sp. z o. o. 
         Ul Domaniewska 37
         02-672 Warszawa
2.     Pan Żurawski Edward Jerzy
3.     BIP Urzędu Gminy Somianka
4.     tablica ogłoszeń UG Somianka 
5.     tablica ogłoszeń sołectwa wsi Janki
6.      a/a

Sprawę prowadzi 
Insp. ds. Inwestycji
Jan Szumowski
Tel.(029) 74 187 90 wew. 41




