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Leoncin, dnia 15 kwietniaf014r.

Pan Marcin Łukasiewicz
REM PROJEKT
00-616 Warszawa
ul. Marszałkowska55l73m.22
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o wydanie decyz1l o środowiskowych
uwarunkowaniachdla p|anowanegoprzedsięwzięciadrogowego dot. przebudo!\y i rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 515 - Urząd Gminy Leoncin działającna podstawie art.36$1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. * Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tj. Dz. U. z f013 r. poz.267)
zawiadamia, ze z powodu przyczyn proceduralnych przedłuzatermin załatwieniaww. Sprawy do dnia
30lipca 2014 r.
Zatatwienieww. sprawy w maksymalnym terminie 2 miesięcy, przewidzianymw art. 35 kpa nie jest
mozliwe z powodu przyczyn proceduralnychjakie na organ prowadzącypostępowanienakładaustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|ę
społeczeństwaw ochronię środowisk
a oraz o ocenachoddziaĘwania na środowisko(tj. Dz. IJ, z f013
r., poz.7235ze zmianami)- w oparciu o którą organ prowadzi postępowanie.
W okresie od wniesienia wniosku tj. od dnia 11 grudnia f013 r. do Wójta Gminy Leoncin,
po wezwaniu, wnioskodawca w dniu 20 grudnia 2013 r. uzupełniłwniosek o brakującedane. Po tym
terminie trwaĘ uzgodnienia z RDOS i z Powiatowymi InspektoramiSanitarnymi w Nowym Dworze
Maz. i w Sochaczewie odnośnie nałozenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.Uzgodnienia te trwaĘ do dnia 20 sĘcznia 20|4 r. i odbywaĘ się
w ustawowym terminie (14 dni od wpĘwu dokumentów)' W dniu 20 stycznia f014 r, Wójt Gminy
Lęoncin w oparciu o przyjęte uzgodnienia i na podstawie rozęznaniaSprawy wydał postanowienieo
obowiązku przeprowadzeniadla pIanowanegoprzedsięwzięciaoceny oddziatywania przedsięwzięcia
na środowisko
iwykonaniaprzez inwestoraraportu. Wójt Gminy Leoncin w dniu f0 sĘcznia2014
r. zawarłrówniez trójstronne porozumienie o wspótpracy z Wójtami Gmin Czosnów i Brochów w
związku zprowadzonym postępowaniem. Po czym Wójt Gminy Leoncin zgodnie z procedurą wydał
w dniu 27 |utego2014 r. postanowienie o zawieszeniu postępowaniado czasu przedłoieniaraportu.
opracowany raport wptynąłdo Gminy Lęoncin w dniu 2| lnarca 2014 r, wobec czego Wójt Gminy
wydał w dniu 24 marca f0|4 r' postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowaniaw sprawie.
ogłosił tei o możliwości zapoznania się przez zainteresowanych ze zgromadzoną w sprawie
dokumentacją Wznaazając w tym celu 21- dniowy tennin tj. od 1 do dnia 2f kv,tiętnia2014 r. na
składanieewentualnychwniosków i uwag.
Jędnocześnie
w dniu 24 marcaf014 r,'przekazałwraz Z pismem przewodnim po 1 egz. raportu
Regionalnemu Dyrektorowi ochrony Srodowiska w Warszawle oraz Państwowym Powiatowym
Inspektorom Sanitarnym w Nowym Dworze Mazowieckim i w Sochaczewie w celu uzgodnienia
warunków rea|izacjltej inwesĘcji w oparciu o rapoft.Uzgodnienie to zgodnie z ustawąoośtrwa 30
dni od daĘ otrzymaniadokumentów. (Do terminów załatwieniaspraw określonychw przepisachkpa
nie w|icza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonychczynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opoźnieńspowodowanych z winy strony a|bo z
przy czyn nieza|eŻnych od organtl.).
Reasumując powyzsze, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących w tym postępowaniu
czynnościproceduralnych, do których wykonania zobligowany zostałustawą organ prowadzący to
postępowanie,Wójt Gminy Leoncin przedłuż'a
termin zatatwienlaSprawy. jak informuje na wstępie.
otrzymuj ą do wiadomoŚct:
Wójtowie Gmin: Czosnów i Brochów.
Informacjao przedłuzeniu
tęrminuzałatwięnia
sprawy
zostanieumieszczona
na stronieBIP UrzęduGminy Lęoncin.
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