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Leoncin, dnia 01 grudnia f0I4 r.

Zawiadomienie
W nawi47aniu do prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia drogowego dot. przebudowy
i rozbudowy drogi wojewódzkiej nt 575 - Wójt Gminy Leoncin, działĄąc na podstawie
art.10 $1 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. _ Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2014 r. wpłynęło
do Wójta Gminy Leoncin postanowienie wyjaśniające z dnia 24 listopada 2014 r.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie do wydanego w dniu 17
września2014 r. postanowienia opiniującego Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska
w Warszawie.
Postanowienie wyjaśniające dotyczy kwestii rozstrzygnięcia wątpliwości co do
ewentualnego odstąpienia od zastosowania ',cichej nawierzchni'' w planowanym
przedsięwzięciu drogoWYffi, w związku z v'rydanąw dniu I7 vtrześnia2OI4 r. opinią RDoŚ
w Warszawie.
Zawiadomienie niniejsze wraz z wydanym w dniu 24 listopada}}I4 r. postanowieniem
RDoŚ w Warszawie, na|eżryzamieścićw BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy, oraz
podać do wiadomości Stronom postępowania poprzez Sołtysów lub w inny zwyczajowo
przyjęty sposób. Na wydane postanowienie RDoŚ przysługuje Stronom postępowania
zaza\etię za pośrednictwemRegionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie
w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
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1.Pan Marcin Łukasiewicz
REM PROJEKT
00-676Warszawa
ul. Marszałkowska
55173m.22
PełnomocnikWnioskodawcyti. MZDW w Warszawie
2, WójtowieGmin:
Leoncin,Czosnów i Brochów
( z prośbąopoinformowaniepozostałychStronprzedmiotowego
postępowania).
otrzymuie do wiadomości:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka14

Warszawa, dnia ń -,/listopada2014 r.
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POSTANOWIENIE
Na podstawie art. l13 $ 2, w związku z art. 126 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego(Dz. U. z 20|3 r, poz.267, ze zm,, zwanej dalej ,,Kp&''),
po rozpatrzeniuwniosku firmy REM PROJEKT z dniaf2 pażdzternika?Ol4 r',
wyjaśniam
wątpliwościco do treścipostanowieniaRegionalnegoDyrektora ochrony Srodowiskaw Warszawie
zdnia 77 września2014 r., znak: Woos-I|'4f4f.111.20l4.Uw, uzgadniającegowarunki rea|izac1i
przedsięwzięcia polegającegona przebudowie irozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 relacji PłockKazuń, na odcinku skrzyzowania z drogą wojewódzką nr 705 (wraz z tym skrzyżowaniem)
do skrzyzowania z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin, Czosnów (powiat:
sochaczewskii nowodworski),w zakręsiepkt. II ww. postanowienia,w taki sposób, ze ewentualne
odstąpienie od zastosowania ,,cichej nawierzchni'' na odcinku drogi objętym planowanym
przedsięwzięciemnie będzie Sprzecznez zapisami ww. postanowienia.
UzłsrroNteNIp
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,(rwanydalej ,,RegionalnymDyrektorem")
postanowieniemz dnia lJ września2014r., znak: Woos-||.4242.1l 1.20l4.Uw, uzgodniłrea|izację
przedsięwzięciapo|egającego
na przebudowieirclzbudowiedrogi wojewódzkiej nr 575 relacji PłockKazuń, na odcinku skrzyzowania z drogą wojewódzką nr 705 (wraz z tym skrzyżowaniem)
do skrzyzowania z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin, Czosnów (powiat:
sochaczewskii nowodworski).
W dniu 24 października2014 r. do tutejszegoorganu wpłynąłwniosek firmy REM PROJEKT z dnia
2f październikaf014 r. o wyjaśnieniewątpliwościco do treścipkt. II ww. postanowienia.W swoim
wystąpieniuwnioskodawcawnióst o wyjaśnienie,
czy odstąpienieod stosowania,,cichejnawierzchni''
na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego)
jest zgodne zzapisami ww. postanowienia.
Rozpatrującprzytaczany wż.ej wniosek Regionalny Dyrektor stwierdził,co następuje.
Zgodnie z art, 113 s 2, w związku z art. 1f6 Kpa organ, który wydał postanowienie, wyjaśnia
w drodze postanowienia na Żądanieorganu egzekucyjnego lub strony wątpliwościco do treścitego
pierwszego. Wedtug obowiązującejwykładnitego przepisu wyjaśnienietakie jest konieczne, gdy owa
treść jest niejednoznaczna lub dotknięta zawiłością utrudniającą ustalenie Sensu podjętego
rozstrzygnięcia.W przedmiotowym przypadku Sytuacjataka możemieć miejsce.Treśćpostanowienia
z dnia lJ wrześniaf014 r., znak: Woos-II.4242.111.2014.UW, nie odnosząca się do kwestii
Zastosowania,,cichej nawierzchni,,moŻepowodowaćwątpliwości.
znajdującysię wjego sentencjipkt. II, nie obejmująswą
Treśóww. postanowienia,aw szczególności
istotązagadnień rwięanych z zastosowaniemtzw. ',cichej nawierzchni''. W związku z powyŻszym
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Regiona|nyDyrekto; stwierdza,że ewentualneodstąpienieod zastosowania,,cichejnawierzchni''
na odcinku drogi objętym planowanym przedsięwzięciemnie będzie sprzeczne z zapisami
postanowienia
z dnia17września
2O14r.' znak:WooŚ-ll.ąząz.t1 l.20l4.UW.
jak w sentencji.
Uwzg|ędniając
powyższepostanowiono
PouczeNIp
Na niniejsze postanowienieprzysfuguje ztia|enie do GeneralnegoDyrektora ochrony Środowiska
zamoim pośrednictwem'
w terminie7 dni od daĘjego doręczenia.
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otrzymują:
l. wójt Gminy Leoncin;
2. REM PROJEKT;
3. aa.
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