
                                                                                                       Somianka, dnia 10.02.2016 r. 

In.6620.2.2016 

 

 

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

o wszczęciu postępowania 

 

  Na podstawie art. 28 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)  

 

zawiadamiam 

 

że na wniosek z dnia 10.02.2016 roku, Pana Michała Dąbrowskiego zam. Stare Płudy , 07-

203 Somianka, 

 

zostało wszczęte postępowanie 

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na: „adaptacji istniejącego budynku 

gospodarczego na potrzeby uruchomienia zakładu masarskiego M.L.O z własnym 

rozbiorem w miejscowości Stare Płudy , działka nr ew. 343, gmina Somianka, powiat 

wyszkowski”. 

  

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 

 W efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia powstanie zakład produkcyjny. 

Powierzchnia przeznaczona pod projektowany zakład masarski to 210,0 m2. Inwestor szacuje, 

że produkcja masy mięsa czerwonego (wieprzowe i wołowe) oraz wyrobów gotowych 

realizowana będzie na poziomie ok. 1,5 tony gotowego produktu na tydzień. Analizowane 

przedsięwzięcie przewidziane jest na gruntach m. Stare Płudy, gmina Somianka, powiat 

wyszkowski, na działce nr ew. 343 o powierzchni 0,46 ha. Teren analizowanego 

przedsięwzięcia położony jest poza granicami wielko przestrzennego systemu obszarów 

chronionych NATURA 2000. 

 

 Projektowane przedsięwzięcie nie jest technologicznie bądź funkcjonalnie powiązane 

z innymi obiektami położonymi w jego otoczeniu. 

 

Stronami postępowania jest inwestor, na której zostało zlokalizowane przedsięwzięcie 

oraz właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych zlokalizowanych w strefie 30 m od 

granicy działki Inwestora, na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie. 

 

 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 

 

 Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 92 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

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

2010 roku, Nr 213, 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. Nr 199 poz. 122 ze 

zmianami ) 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. 

 

 W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania 

wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami 

sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty 

otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Somianka, 07-203 

Somianka , w godzinach pracy Urzędu. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                          z up. Wójta 

 

                                                                                     Agnieszka  Salwin 

                                                                                      Zastępca Wójta 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 
1. Pan Michał Dąbrowski  

2. Pań. Teresa Iwona i Grzegorz Dąbrowscy 

3. Pani Bożena Gargała 

4. Pań. Paweł i Jolanta Wykowscy 

5. Pań. Katarzyna i Robert Ruszczak 

6. Pan Jacek Salwin 

7. Pani Urszula Tolak 

8. Pani Beata Lewandowska 

9. BIP i tablica ogłoszeń Urzędu Gmina Somianka 

10. a/a. 


