
GOŚ – 7625/5/2009                                                               Leoncin, dnia    24 lipca 2009 r. 
 
 
 
 

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania 

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 
 

Wójt Gminy Leoncin zawiadamia, 
 

że na wniosek Gminy Leoncin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod 
nazwą : 

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przewodami tłocznymi i przykanalikami  
w miejscowościach  Nowy Wilków i Nowe Polesie w gminie  Leoncin”, 

 
realizowana na działkach  ewidencyjnych o nr 18/3, 21/1, 21/2, 23, 26, 31, 33, 47, 50, 52, 53, 
55, 57, 61, 65, 68/4, 80, 82/7, 83/4, 89, 91, 94, 102, 105/2, 117, 122/1, 123/1, 127, 132, 134/4, 
135, 139, 141, 142, 149, 154/5, 155/5 - położonych we wsi Nowy Wilków i na działkach 
ewidencyjnych o nr 70, 85, 86/4, 90/2, 90/3, 93 – położonych  we wsi Nowe Polesie. 
Projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych 
stanowiących utwardzone drogi powiatowe dot. dz. nr 91 we wsi Nowy Wilków i dz. nr 93 
położonych  we wsi Nowe Polesie oraz drogi gminne tj. dz nr 18/3 i dz nr 33 położonych we 
wsi Nowy Wilków , a także  na pozostałych działkach  tj. dz nr 21/1, 21/2, 23, 26, 31, 47, 50, 
52, 53, 55, 57, 61, 65, 68/4, 80, 82/7, 83/4 , 89, 94, 102, 105/2, 117, 122/1, 123/1, 127, 132, 
134/4, 135, 139, 141, 142, 149, 154/5, 155/5 - położonych we wsi Nowy Wilków i na 
działkach nr 70, 85, 86/4, 90/2, 90/3 - położonych we wsi Nowe Polesie,  stanowiących 
własności osób prywatnych. 
 
   Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 
KPA polegający na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do 
składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 
    Na podstawie art. 49  K.P.A. w toku postępowania strony mogą być zawiadamiane              
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub 
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli 
przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
Otrzymują : 
 
1. Sołtysi wsi Nowy Wilków i Nowe Polesie 

/w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa/ 
2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leoncin, 

umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Leoncin. 
3. aa. 


