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POSTANOWIBNIE

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 19ó0 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z f0|3 r., poz.f67), po przedlożeniu przez firmę REM PROJEKT Marcina Łukasiewicza'
(działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Warszawie przry u|. Mazowieckiej nr 14), rapońu o oddziaĘwaniu na
środowisko dla rea|izacji przedsięwzięcia polegaj ącego na :
,, Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 re|acji Płock _ Kazlfl, na odcinku
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 ( wraz z tym skrzyżowaniem) do skrryżowania
z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin, Czosnów ( powiat: sochaczewski
i nowodworski)'' w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

postanawiam

podjąó postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d|a realizacji
ww. inwestycj i drogowej.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2013 r. firma REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz, z siedzibą Skierniewice
ul. Jana Brzechwy |6, działająca na podstawie udzielonego pełnomocnicfwa Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie u|. Mazowiecka |4 - złoĘła do Wójta Gminy
Leoncin wniosek w sprawie wydania decyzji oddziatywania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na :
,, Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 relacji Płock _ Kazuń, na odcinku
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 ( wraz z tym skrzyżowaniem) do skrzyżowania
z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochówo Leoncin, Czosnów ( powiat: sochaczewski
i nowodworski)''. Wniosek ten został uzupełniony w dniu f3 grudniaf}13 r.

Projektowane przedsięwzięcie zgodnie z podanymi przez wnioskodawcę rodzajem, parametrami
oraz zasięgiem potencjalnego oddziĄwania na środowisko, kwa|ifikuje się do zaliczenia do grup
p r z ed s i ęwz i ę ówym ien i ony chwa r t ' 7 7u s t . l  p k t . l i 2 u s t awyoośora z$3us t . 2pk t . 2 i $3u s t . 1
pkt.60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnta 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących Znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. zf0l0 f., Nr fI3,poz.I397, ze zm)'

W związku z povtyzszym' uwzględniając łączne uwarunkowania wynikające z art. 63 ust.1
ustawy ooś, po przeprowadzeniu ana|izy rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia oraz jego
usfuowania, na podstawie przedłożonyclr do wniosku dokumentów tj. karty informacyjnej
i zawaĘch w niej ,załoze,ń realizacyjnych oraz po uwzględnieniu wydanych opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nowym Dworze Mazowieckim - uznano, Że d1a planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.

Postanowieniem z dnia 20 sĘcznia2014 r, Wójt Gminy Leoncin nałoĘł na inwestora obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując konieczność opracowania
raportu i jednocześnie określił zakres tego raportu. W postanowieniu za:warto zakres raportu ze
szczególnym uwzględnieniem poszczególnych elementów i wybranych zagadnień mających istotne
znaczenie w planowanym przedsięwzięciu.

Następnie stosownie do art. 63 ust.5 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 (tj. Dz.U. z2013 r,,poz,1235 ze zmianami) Wójt Gminy
Leoncin wydał postanowienie z dnia 27 lutego 2014 r. o zawięszeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziĄwaniu przedsięwzięcia na środowisko'



Wobec przedłożenia w dniu 21 marca 2014 r.
prowadzący postępowanie postanowił o podjęciu

W ty- stanierzecry orzeczono jak w sentencji.

przez wnioskodawcę opracowanego
postępowania w sprawie.

rapornr - organ

POU

Na niniejsze postanowienie nie słuźlv zaża|en

otrrymują:
LWnioskodawca:
REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz'
00-676 Warszawa
ul. Marszałkowska 55/73 m.22

2. pozostałe strony postępowania zgodnie z art,49 K.p.a.

3. wójt Gminy Brochów
05-088 Brochów nr |25
(z prośbą o podanie do publiczrrej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzęduorazw sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach, przezktórć p,,"ii"guin*".ty.jui, 

-.

4. wójt Gminy Czosnów
05.|52 Czosnów

ul. Gminna nr 6
z prośbą o podanie do publicznej wiadomoŚci na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wsposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach, przez|<tóreprzebiega inwestycja),
5. a/a.

otr4'muj ą do wiadomości :

l. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska
w Warszawie,

00-015 Warszawa, ul. H. Sienkięwicza nr 3.

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-l00 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Chemików nr 6.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Traugutta nr 18.

Postanowienie niniejsze
zamieszczono w BIP Urzędu Gminy Leoncin i na tablicach ogłoszeń.


