
WÓJT GMINY SOMIANKA 

                                                                                              

          Somianka, dnia 18.12.2017 r. 

In.6220.1.2017 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

  Zgodnie z art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 61 § 4 z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) 

zawiadamiam 

że na wniosek Pana Andrzeja Rucińskiego, Somianka 88, 07-203 Somianka zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-

magazynowego wraz z adaptacją części budynku magazynowego na część techniczno-

magazynową wraz z budową budynku stróżówki w miejscowości Somianka na działkach 

o nr ew. 307, 308/1, 308/2, 309, 310, 311 i 312 położonych w obrębie 0017 Somianka. 

 Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 

r. poz. 1397) przedmiotową inwestycję wstępnie zaliczono do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405) opinię na 

temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu 

ewentualnego raportu OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia wyraża Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Wyszkowie. Wobec powyższego Wójt Gminy pismem z dnia 18 grudnia 2017r. wystąpił do 

ww. organów o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające 

z art. 10 Kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać 

uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju Nr 

6 w Urzędzie Gminy Somianka od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600. 

 Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka 

www.ugsomianka.bip.org.pl. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na: 

- stronie internetowej Urzędu: www.ugsomianka.bip.org.pl, 

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 

- tablicy ogłoszeń miejscowości (sołectwa) realizacji przedsięwzięcia: Somianka Zaszosie. 

http://www.ugsomianka.bip.org.pl/
http://www.ugsomianka.bip.org.pl/
milena.przybysz
Podświetlony



 Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana zawiadomić tut. 

Urząd Gminy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane we wskazany 

wcześniej adres uważa się za doręczone. 

 

 

 WÓJT   

 

 /-/ Andrzej Żołyński  

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pan Andrzej Ruciński 

2. Pani Henryka Rucińska 

3. Pani Elżbieta Danuta Grześkiewicz 

4. Pani Iwona Chrostowska 

5. Pani Joanna Grześkiewicz 

6. a/a 

 

 


