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Leoncin' dniaZ3 września2014r.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Leoncin, działającna podstawieart.33ust.l i 2 w związku z art.75ust.4,
art.79 ust.l ustawy z dnia z dnia 3 puŹdziemika2008 r. o udostępnianiuinformacji
udziale społeczeństwa
w ochronieśrodowiska
oraz ocenachoddziaływaniana
o środowisku,
r.,poz.1235zezm.),
zawiadamiał,
iew dniu1|,1f.20|3
r.wpłynął
środowisko(Dz.U.Nrz20l3

wniosek Pana Marcina Łukasiewiczaz firmy RBM PROJEKT, z siedzibą Skierniewice ul. Jana
Brzechwy 16, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 w sprawie wydania decyzji oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia polegającegona :
,, Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 relacji Płock - Kazuń, na odcinku
skrzyżowania z drogą wojewódzĘ nr 705 ( wraz z tym skrzyżowaniem) do skrryżowania
z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin, Czosnów ( powiat: sochaczewski
i nowodworski)''. Wniosek ten zostałuzupełniony w dniu 23 grudniafDl3 r.
Mając na uwadze, Że w dniu 20 stycznia 2014 r. przystą)iono do przeprowadzenia oceny
oddziatywania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, informuję że Inwestor w dniu 21
marca 2014 r, przedłoŻył"opracowany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Raport ten był dwukrotnie uzupełnianyprzez Inwestora i przekazywary przy pismach Wójta
Gminy Leoncin z dni 18 .06.f0I4 r, i 04.09.2014r. do wiadomościposzczególnych organów
biorących udział w postępowaniu o.o.ś.organem administracji właściwym do wydania
decyzji w tej sprawie zgodnie z ar1.75 ust.4 wyżej powołanej ustawy jest Wójt Gminy
Leoncin, organami współpracującymi na mocy zawartego Porozumienia są Wójtowie
Gmin: Brochów i Czosnów, zaś orgarlamibiorącymi udział w ocenie oddziaływaniana
środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowi Powiatowi Inspektorzy
Sanitarni w Norvym Dworze Mazowieckim i w Sochaczewie.
W dniu |7 września f0I4 r. zostało wydane ptzez Regionalnego Dyrektora ochrony
Środowiska w Warszawie Postanowienie uzgadniające rea|izację ww. przedsięwzięcia
i określającewarunki jego realizacji.

Wobec powyiszego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościzapoznaria
się ze zł'oŻonąi zgromadzoną dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji, o możliwości
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej (do protokołu), w
terminie od 1 do 22 puŹdziemika}}I4 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leoncin, w pokoju nr 6
i pok. nr 8 (sekretariat Urzędu) w godzinach urzędowania. ZłoŻoneuwagi i wnioski zostaną
rozpatrzone przez Wójta Gminy Leoncin przy współudziale organów współpracujących
w prowadzonym postępowaniu, przed wydaniem decyzji o uwaruŃowaniach
środowiskolvychdla planowanego przedsięwzięcia.

Godziny urzędowaniaUrzędu Gminy Leoncin:
Poniedziałkiod 9* do 17-,
dni tygodniaod wtorkudo piątkuw godz.od 8oodo 16oo.
w pozostałe
Tel.(22)78565 82 lub (2f)78566 00 wew.22,
ema!!:ug.leoncin@tlen.pl
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