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Serock, dnia 13 lipca 2016 r. 

I N F O R M A C J A  

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 paidziernika 
2008 roku o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa W ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje do publicznej wiadomoSci zamierzenie Zaktadu 
Ksztattowania Terenow Zielonych Marek Wlodarczyk, 05-140 Serock, ul. Nasielska 26 
- ,,Realizacjg kompostowni pryzmowej W Zakladzie Ksztattowania Terenow Zielonych 
Marek Wbdarczyk na dzialce nr ew. 10012 obr. 4 Dgbe, gm. Serock" 

Charakterystyka przedsig.wzigcia: 
Przedsigwzigcie polegaC bqdzie na uruchomieniu instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadow. Proces biologicznego przetwarzania prowadzony bgdzie 
dwuetapowo (kompostownia kontenerowa, pryzmy przerzucane). 

W ramach planowanego przedsigwzigcia bgdzie mialo miejsce 
przeorganizowanie przestrzeni na terenie istniejqcej wiaty nr 1 na potrzeby 
prowadzenia przedmiotowego procesu oraz budowa dodatkowej wiaty nr 2 
o powierzchni 1152 m2 (48x24 m) oraz wyposatenie jej W niezbqdnq infrastrukturg. 
Ponadto, teren zaktadu zostanie wyposazony W kornpostowniq kontenerowq 
o charakterze modulowym. Nastqpi rdwniez przebudowa infrastruktury Sciekowej. 
Posadowiony zostanie rowniei budynek adrninistracyjno-socjalny. 
Planowany obiekt bgdzie posiadat wybetonowane podlote oraz konstrukcjg stalowq, 
ktora zostanie przykryta blachq. 
Docelowo przedmiotem dziatania Zakladu bgdzie mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadow, skladajqce sig z procesow mechanicznego przetwarzania 
odpaddw i biologicznego przetwarzania odpadow pdqczonych W jeden zintegrowany 
proces technologiczny. 
W zaktadzie funkcjonowat bgdzie rowniet punkt przeladunkowy odpadow, W rarnach 
ktorego prowadzone bdz ie  wstgpne sortowanie odpadow. 
Powierzchnia calej nieruchomobi, W granicach ktorej planowane jest przedsigwziqcie 
wynosi 1,5003 ha (dz. ew. nr 10012). 
Na dzieli dzisiejszy W granicach Zakladu tj. na dzialce ewidencyjnej nr 10012, znajdujq 
sig: 
- rampa wytadowcza 
- waga 
- wiata A - wyposarona W urzqdzenia do sortowania odpadow; 
- wiata B - przeznaczona do magazynowania odpadow; 
- plac magazynowy; 
- wiata nr 1 (obecnie stanowlqca pomieszczenie gospodarcze); 
- boksy rnagazynowe; 
- plac demontatu odpadow wielkogabarytowych 
- 3 zbiorniki bezodplywowe, 
- obiekt biurowo-socjalny. 
Grunt, na ktdrym polotona bgdzie planowana wiata stanowi W catoSci rezewg terenu. 



W wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje sig zwigkszenie 
~owierzchni zabudowv. Calkowita powierzchnia obiekt6w na terenie Zakladu bedzie 
hynosita okolo 2306 62, przy czym bowierzchnia obiekt6w istniejqcych wynosi 954m2. 

I wiata A 1 288 m2 
_wiata B 18 m2 
wiata 1 600 m2 
obiekt biurowo-socjalny 48 m2 
razem obiekty istniejqce 954 m2 
projektowana wiata 2 1152 m2 
projektowany budynek 200 m2 
administracyjno-socjalny 
razem obiekty po 1 2306 m2 

I rozbudowie 
Przewiduje sig, t e  W Zaktadzie zatrudnionych bgdzie docelowo okdo 6 os6b i bgdzie 
on funkcjonowal tak jak dotychczas od poniedzialku do piqtku W systemie 
jednozmianowym. 

W Urzedzie Miasta i Gminy W Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, W pokoju 
nr 11 (parter), istnieje motliwoSC zapoznania sig z aktami sprawy i raportem 
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko oraz wniesienia uwag i wnioskdw, 
terminie do dnia 18 sierpnia 2016 roku. 
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