GOŚ – 7625/14/2008

Leoncin, dnia 14 października 2008 r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98, poz.1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 29 września 2008 r. na wniosek Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „EL-BUD” w Warszawie ul.Tristiana 3 postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
drogi gminnej – ul. Słonecznej na odcinku: Leoncin dz. nr 131/4,131/19,134/24,147/9,148/9 i w
obrębie wsi Wincentówek na działkach nr 41/17,48/10,50/2,49/15,51/14, 54/20, 57/10.
Na podstawie art.46 z ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 poz.627 ze zm.) w
przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 KPA przewidujący powiadomienie stron o czynnościach
postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób
publicznego ogłaszania.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu
przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA.,
polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania
wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z art.48 ust.2 pkt.1i pkt.3 lit. b) oraz § 3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 ze
zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej
sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Starostą Powiatu Nowodworskiego,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w: Nowym Dworze Mazowieckim,
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art.35 § 5 KPA. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych
od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Leoncinie: www.leoncin.nbip.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
Leoncin.
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