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OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku koniecznoci przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na grodowisko dia planowanego przedsiçwziçcia pn. ,,,,BUDOWA SIECI 
KANALIZACYJNEJ Z FRZEWODAMI TLOCZNYMI i POMFOWNL4MI w miejscowociach: 
TEOFILE, WINCENTOWEK, LEONCIN, MICHALOW w Gminie Leoncin (powiat nowodworski) 
oraz o mo±1iwoci zapoznania sic z materialem dowodowym. 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu postanowienia w sprawie braku koniecznoci przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na grodowisko dia planowanego przedsiçwziçcia 

oraz o moliwosci zapoznania sic z materialem dowodowym przed wydaniem decyzji. 

Na podstawie art.49 oraz art.10§ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania 
administracyjnego (tj. Dz.U.2016 r., poz.23) w zwizku z art.63 ust.2 oraz art. 73 ust.3 ustawy z dnia 
3 padziemika 2008 r. o udostçpnianiu informacji o grodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleeze6stwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (tj. Dz.U.2016 
r.,poz.353) 

zawiadamiam 

wszystkie strony, ze w toku prowadzonego postçpowania w sprawie wydania decyzji 
o grodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiçwziçcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej 
z przewodami tlocznymi i pompowniami w miejscowociach: Teojile, WincentOwek, Leoncin, 
Michalów w gminie Leoncin, w powiecie nowodworskim", wydane zostalo postanowienie znak: 
GOS. 6220.7.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. stwierdzajce brak potrzeby przeprowadzania oceny 
oddzialywania na rodowisko dia planowanego przedsiçwziçcia oraz, ze zebrane zostaly juz 
wystarczajce dowody i materialy do wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje ww. przedsicwziçcia, stosownie do wszczçtego w dniu 24 maja 2016 r. postçpowania 
administracyjnego. 

Stosownie do art. 10 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania administracyjnego 
(tj. Dz.U.2016 r., poz.23), organy administracji publicznej obowiqzane sEL zapewnié stronom czynny 
udzial w kadym stadium postçpowania, a przed wydaniem decyzji umo±IiwiO im wypowiedzenie sic 
co do zebranych dowodów i materialów oraz zgloszonych zdafi w sprawie. 

Zgodnie z art.49 Kpa,, Strony mog, bye zawiadamiane o decyzjach i innych czynnociach organów 
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjcty w danej miejscowoci 
sposób publicznego ogloszenia, jee1i przepis szczegolny tak stanowi; w tych przypadkach 
zawiadomienie bqd± dorçczenie uwaza sic za dokonane P0 uplywie cztemastu dni od dnia 
publicznego ogloszenia". 

Strony mop sic zapoznaC z tregciq postanowienia i z dokumentacj4 sprawy oraz wypowiedzieC 
sic co do zebranych materialów w Urzcdzie Gminy Leoncin, 05-155 Leoncin, ul Partyzantów nr 3, 
pokój nr 6 (pictro) w godz. pracy Urzçdu tj.: poniedzialek od 9°° do 1700;  od wtorku do pitku w godz. 
od 8°° do 16°° w terminie 7 dni od daty ukazania si niniejszego obwieszczenia. 
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