
,,yÓJT GMINY 
SOMlANKA 

In. 6733 .l.20 17 
(oznaczenie .organu) 

Somianka, dn. 10.0l.2017 r.. 
(miejscowość, data) 

ZA WIADOMIENIE 
O wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ) 

zawiadamiam 

że w dniu 04.01.2017 zostało wszczęte na żądanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o., ul. Komunalna l, 07-200 Wyszków, postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działkach nr ew. 463, 
1007/25, 1007/8, 1007/9, 1008/4 położonych we wsi Kręgi, obręb Kręgi, gm. Somianka dla 
inwestycji polegającej na: 

l. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Kręgach. 

W związku z powyższym istnieje możliwość wglądu do dokwnentów złożonych w niniejszej 
sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania. Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokwnentami oraz składać uwagi i wnioski odnośnie zamierzonego przedsięwzięcia w 
Urzędzie Gminy Somianka w pokoju Nr 6 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 

do 1600 
. 

Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0 .0 . 

2. Powiat Wyszko wsk i 
3. Gmina Somianka 
4. Pan Rafał Lipski 
5. Pani Beata Kaźmierczak 
6. Sołtys wsi Kręgi (poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeń) 
7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gmina Somianka (poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeń) 
8. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka 
9. aJa 

http:6733.l.20


PRZEDSIĘBIORSTWO 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. 


07-200 Wyszków 

ul. Komunalna 1 


imię i nazwisko / nazwa inwestora 

adres 

(~ą)...l!?.2.;$e,~2.J........... .. .......... 

nr telefonu kontaktowego 

imię i nazwisko pełnomocnika 

Adres, 

nr telefonu kontaktowego 

Somianka, dnia etrP.1.'..?r:?f)k,.. 

w p _y L ~,~ e J O 

r 2017 -~1- O4J~\Ą''ł 

110-' ,· zal. ...: . Podpis .....!ff).... 

ri1~r~ 
Wójt Gminy Somianka 

Wniosek 
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 


Na podstawie art. 50 ust. 1 w rw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu 

publicznego: 


.:o;::1'!.({...?~ .....f.(0ł ..1ro.l/~~ 7.. dOPl/'o. .(..dP9?/j .J .. lP.?f.h. ..... ............ ... 

J.:'R..&.i .(}m;. ?'.pf.;!~M~{'J-. ."/. :P{((-?[!!:~?~~(I.: ./...H».il??P.J?<,!~Q ..tf9.4bItf'cz'r:tc. 
(połotenie działki, nr działki oraz adresu, miejscowość) 

w granicach oznaczonych ........ ......................... ............. ..(np. linią ciągłą) na załączonej mapie 

w skali 1:500/ 1: 1000* oraz - w przypadku inwestycji liniowych - w skali 1:2000*, 


dla inwestycji polegającej na: 

......... ....... .P.{?2~. {jU()Q4?1: . ~<"?!O.L. : ..~rxr;r;/:.P.9vJ... ... ..................... ... 


... ... .. . ...... ..1:-1. .. t:.C!..:!J':.G-.(J:0Y-.,....... .. ..... .. ......... ....... ... ............... ... ..... ....... .. .... .. ... 


• •• ••••••••••••••• ••••••••• •••• • •••• •••••• •• •• ••••••••••• ••••••••• •• • 0' 0 0.0 ••••••••• •••••• •••••••• •• ••••••••• • • •• • 0'0 0.0 

(określenie inwestycji z pod!niem jej rodzaju) 

o następującej charakterystyce: 

• 	 Wielkość zapotrzebowania na: 

WOdę ................ ... .. .............. ... ... m3/
~ 
........................ '" .. .. ..... . .......... (np.. na dobę, na miesiąc, możliwe 
rozróżnienie na zap trzebowanie na wodę z wodociągu miejskiego / ujęcia 
własnego); 



/ (np. na na 
ULL'''cU'ł'-' lub podać moc przyłączeniową)" 

III Sposób odprowadzania lub'oczyszczania ścieków: 

OQJ:lrovvaazanleścieków: do sieci na podstawie warunków tecł1ni1cznych 
odbioru ścieków / do zbiorników bezodpływowych (szamb) / do OC:1:VSj'f']jlh 

na terenie inwestycji). 

III Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (zapotrzebowanie na ciepło, 
itp.) w miarę potrzeb: 

III Sposób unieszkodliwiania odpadów (w razie potrzeby): 

III Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania teren: 

pr2:eZJ!1ac:zelrue projektowanych obiektów budowlanych: 


(w określenie rodzaju .u;u..!""V''''y np.: zabudowa mieszkaniowa lub wielorodzinna / 
zabudowa / zabudowa rolnych, hodowlanych i ogrodniczycb / zabudowa 
produkc)j:na / obiekty 

gabaryty !rtn.u/<łnu('h obiektów budowlanych: 

~ długość ............................................................................................................... . 


kondygnacji: ...................................................... o" .................................. . 


- szerokość elewacji frontowej 

- wysokość 

..................
- geometria dachu: o .................................... o ....................................... .. 


/np. nachylenia, rodzaj dacbu i układ połaci kryty papą, stromy 
dwuspadowy kryty dachówką 

w 
przypadku handlowego powierzchni sprzedaży, którą należy rozumieć tę 

ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, 
n""'P7t""'7r\,,pon do detalicznej, w której odbywa bezpośrednia towarów 

",,,,••u.U.'U do niej usług i oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza 
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, wystawowej itp.)~ 

• BUDOWLE 
a) Rodzaj budowli 



/sieć uzbrojenia teclmicznego, maszty/ 

b) PowieI7.Chnia zabudowy: _ ,;? It? A ~ zo 

...... ... .........-A 0/..(.). Y.~~.< ... /.(:;f;/I.'!Y.?l.:X;(C;<;(q..(1..--::...... .. .1. • ••• •• •V!:. .. . 


. . .2ll.;[?'f?~k .. H.0>T, .ll?()"'?X-:v/~..-::.. ~l r..~.. ~;. ................. . 


. . f.?/!. .'.. ;.9,~ (1.~?!:(. ...........-::-: .1!.$1. ~.~~ ............ ... ............. .. ... ..... . 

/ przy zbiorniku podać pojemność, przy inwestycji liniowych podać długość, przy masztach podać wys.l 

c) Inne parametry inwestycji: 

• Inne parametry techniczne charakteryzuj ące inwestycję: 

.. k! X!!/1. 0/,1":.. ;.~.(,I1!!(Jf]CV .. Ę:~ {:0.t!... /l ?~-?qJ. 0P~.. ..&~. 
f.~~..9.f(~.C1I?!?!-!} ...~v..tjf.)e .r~....... .. .......................... .......... . 

(np.: określenie sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, maksymalnej wartości 
promieniowania elektromagnetycznego; poziomu hałasu; rodzaju przewidywanych zasadniczych 
materiałów budowlanych; przewidywanej ilość miejsc postojowych; 

• Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko: 
' •• 0.0 ••• 0 .0 ••• •• ••••••••• •• •• •• ••••••••••••• • •• 0 . 0 ••••••••••••••• •• •••• • • , 0 .0 • ••••••• 0 . 0 • ••• 0 . 0 •••• '. 

0.00 .0 •• 0. 0 . 0'0 0.0 •• • • • •••• 0 .0 • • •••••••••••••• 0 . 0 ••• • •••••••••• • •• • ••••••••••••• •••• • lo ••••• • 0.0 •••••• 

(w szczególności dotyczące wpływy inwestycji na ludzi, zwierzęta, rośliny , powierzchnię ziemi, z 
uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, zabytki, krajobraz 
oraz na wzajemne oddziaływanie między tymi elementami; np.: dane o rodzaju stosowanej teclmologii, 
rozwiązaniach chroniących środowisko , rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska 
substancji lub energii) . 

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 


