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ZAWIADOMIENIE 
o wszczçciu postpowania w sprawie wydania decyzji 

o grodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiçwziçcia 

Zgodnie z art.49 i art.6 I § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz.23) w zwizku z art. 4 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostçpnianiu 
informacji o grodowisku i jego ochronie , udziale spoleczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenie 
oddzialywaniana grodowisko (tj. Dz. U. z2016 r. , poz. 353) 

zawiadam lam 

±e w dniu 24 maja 2016 r. na wniosek Gminy Leoncin zostalo wszczçte przez Wójta Gminy Leoncin 
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzj i o grodowiskowych uwarunkowaniach dia 
przedsiçwziecia poIegajacego na: 
,,BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEWODAMI TLOCZNYMI 
i POMPOWNIAMI" w miejscowociach : Teofile, Wincentówek, Leoncin, Michalów w gminie 
Leoncin (powiat nowodworski). 

Wskazane przedsiçwziçcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.79 Rozporzqdzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiçwziçé mogqçych znaczqco 
oddzialywaé na §rodowisko (tj. Dz. U. 2016.71) kwalifikuje sic jako przedsiçwziçcie 
mogce potencjalnie znaczco oddzialywa na grodowisko. 

Jednoczenie zawiadamia si, ze WOjt Gminy Leoncin wystpiT w dniu 27 maja 2016 r. z wnioskami 
do Powiatowego Pañstwowego tnspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie, o wydanie Opiflhi co do potrzeby przeprowadzania oceny 
oddzialywania przedsiewziccia na grodowisko, a przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu 
o oddzialywaniu inwestycji na grodowisko dia przedmiotowego przedsiçwziecia. Wobec powyszego dalsze 
postçpowanie w sprawie nastpi mezwlocznie p0 uzyskaniu wymaganych uzgodnien. 

W zwizku z powyszym, zgodnie z art.I0 kodeksu postçpowania administracyjnego wszystkie strony tego 
postçpowania majq uprawnienia do brania czynnego udzialu w prowadzonym postçpowaniu 
administracyjnym na kazdym jego etapie, a tym samym do zapoznania sit z materialami I dowodami 
w sprawie, uzyskiwania wyjanieñ, skiadania uwag I wnioskOw w terminie 7 dni od daty podania do 
publicznej wiadomoci niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyszym postçpowaniu sq, w1acicie1e 
i wladajqcy nieruchomocia. na  ktOrej realizowane bdzie przedsiçwziecie; wlacicieIe I w1adajacy 
nieruchomociami ssiadujcymi z miejscem realizacji oraz wszelkie osoby majqpe interes prawny tub 
obowizek zwizany z planowanym przedsiwziçciem. Z dokumentacjq w powyszej sprawie mona zapozna 
sic w siedzibie Urzcdu  Gminy Leoncin, w pokoju nr 6 i nr 12, w godzinach pracy Urzçdu tj. w poniedzialki od 
godz. 9°°do 1700  1 w pozostale dni od wtorku do pi4tku w godz. od 8°° do 1600.  

POUCZENIE: 

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art-49 KPA zostaje podane do publicznej wiadomoci poprzez zamieszczenie 
na stronach intemetowych Urzçdu Gminy Leoncin oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeñ w siedzibach 
Soectw terenu planowanej trasy sieci kanalizacyjnej. 

Otrzymujq: 

1. Wnioskodawca, 
2. Softysi Solectw terenu planowanej trasy sieci kanalizacyjnej. 	 en 	 i 
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