
GOŚ -7625/18/2007                                                       Leoncin, dnia 19 października 2007 r. 
 

 
 

POSTANOWIENIE 
 
    Na podstawie art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska       
( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z § 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 przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko         
( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  
 

postanawiam 
 
nie stwierdzić potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2401 W Secymin Polski – Nowiny               
- Leoncin- Stare Grochale. 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

     Wnioskiem z dnia 10.08.2007 r. RJ-5540/09/12/07 Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Mazowieckim 10, zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie drogi 
powiatowej nr 2401 W Secymin Polski – Nowiny – Leoncin -Stare Grochale. Do wniosku 
dołączono mapy ewidencyjne z zaznaczeniem przebiegu granic terenu, którego dotyczy 
wniosek oraz informację o planowanym przedsięwzięciu. 
       Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art.51 
ust.1pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz do kategorii 
przedsięwzięć wymienionych w § 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 przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko         
( Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.) 
     Na podstawie art.51 ust.3 Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Leoncin wystąpił do 
Wojewody Mazowieckiego ze względu na obszar Natura 2000  o wydanie opinii w 
przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz jego 
zakresu, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki Postanowieniem z dnia 05 września 2007 r. 
znak:WŚR.J.KG.6614/81/07 stwierdził, że planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem 
mogącym w znaczący sposób oddziaływać na obszary Natura 2000: Puszcza Kampinoska 
PLC 140001 i Dolina Środkowej Wisły PLB 140004, ustanowionych rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 ( Dz.U.Nr 229, poz.2313) oraz projektowanego obszaru Natura 2000 Ostoja 
Kampinoska PLB140012. 
     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 11.09.2007 r. 
opowiedział się za brakiem konieczności sporządzenia raportu ( ZNS-717/1755 – 
46/1140/07).  
     Starosta Nowodworski  pismem z dnia 15.10.2007 r. opowiedział się za brakiem 
konieczności sporządzenia raportu (ŚR.7633-44/1/07). 



      Kierując się kryteriami zawartymi w art.51 ust.8 pkt.2 ustawy Prawo ochrony środowiska 
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, a w szczególności ze względu na: 
- charakterystykę przedsięwzięcia, które będzie obejmować obszar, na którym brak jest 
zabytków chronionych pomników przyrody, gdzie Wojewódzki Konserwator Przyrody 
stwierdził, że wnioskowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 
2000, 
- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym 
bardziej znaczących oddziaływań - nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu dla 
rozpatrywanego przedsięwzięcia. 
  Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Gminy w Leoncinie. 
 

Pouczenie 
 

      Na podstawie art.51 ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie 
przysługuje  Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, 
ul. Senatorska 35, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia. 
 
 

                                                                                  Wójt Gminy Leoncin 
                                                                                                               
                                                                                                             Józef  Mosakowski  
 
 
Otrzymują:      
 
Wnioskodawca : 
Starostwo Powiatowe 
w Nowym Dworze Maz. 
ul. Mazowiecka 10 
 
Do wiadomości: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nowym Dworze Maz. 
ul. Chemików 6. 
 
 


