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I N F O R M A C J A  

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 
2008 roku o udostqpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje do publicznej wiadomosci zamierzenie Zakladu 
Ksztattowania Terenow Zielonych Marek Wlodarczyk, 05-140 Serock, ul. Nasielska 26 
- ,,Realizacjq kompostowni pryzmowej w Zakladzie Ksztattowania Terenow Zielonych 
Marek Wlodarczyk na dzialce nr ew. 10012 obr. 4 Dqbe, gm. Serock" 

Charakterystyka przedsipwzipcia: 
Przedsiqwziqcie polegat bqdzie na uruchomieniu instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadow. Proces biologicznego przetwarzania prowadzony bqdzie 
dwuetapowo (kompostownia kontenerowa, pryzmy przerzucane). 

W ramach planowanego przedsiqwziqcia bqdzie miato 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 wyposazenie jej w niezbqdnq infrastrukturq. 
Ponadto, teren zaktadu zostanie wyposazony w kompostownie kontenerowq 
c charakterze modulowym. Nastqpi rowniez przebudowa infrastruktury sciekowej. 
Posadowiony zostanie rowniez budynek administracyjno-socjalny. 
Planowany obiekt bqdzie posiadat wybetonowane podtoze oraz konstrukcjq stalowq, 
ktora zostanie przykryta blachq. 
Docelowo przedmiotem dzialania Zaktadu bqdzie mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadow, skladajqce siq z procesow mechanicznego przetwarzania 
odpadow i biologicznego przetwarzania odpadow polqczonych w jeden zintegrowany 
proces technologiczny. 
W zakladzie funkcjonowat bqdzie rowniez punkt przeladunkowy odpadow, w ramach 
ktorego prowadzone bqdzie wstqpne sortowanie odpadow. 
Powierzchnia calej nieruchomosci, w granicach ktorej planowane jest przedsiqwziecie 
wynosi 1,5003 ha (dz. ew. nr 10012). 
Na dzien dzisiejszy w granicach Zakladu tj. na dzialce ewidencyjnej nr 10012, znajdujq 
sie: 
- rampa wyladowcza 
- waga 
- wiata A - wyposazona w urzqdzenia do sortowania odpadow; 
- wiata B - przeznaczona do magazynowania odpadow; 
- plac magazynowy; 
- wiata nr 1 (obecnie stanowiqca pomieszczenie gospodarcze); 
- boksy magazynowe; 
- plac demontazu odpadow wielkogabarytowych 
- 3 zbiorniki bezodplywowe, 
- obiekt biurowo-socjalny. 
Grunt, na ktorym polozona bqdzie planowana wiata stanowi w catosci rezerwq terenu. 
W wyniku realizacji planowanego przedsiqwziqcia przewiduje siq zwiqkszenie 
powierzchni zabudowy. Calkowita powierzchnia obiektow na terenie Zakladu bqdzie 
wynosita okolo 2306 m2, przy czym powierzchnia obiektow istniejqcych wynosi 954m2. 
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W zwiqzku z powytszym informuje sie, i e  w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia strona moie zapoznac siq z aktami sprawy i raportem oddzialywania 
przedsiewziecia na Srodowisko oraz wniesienia uwag i wnioskow. 

Akta sprawy dostepne sq w Urzqdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 
05-140 Serock, w pokoju nr 11 (parter) w godz. 8.00-16.00. 

Przewiduje siq, i e  w Zakladzie zatrudnionych bqdzie docelowo 
on funkcjonowal tak jak dotychczas od poniedzialku do 
jednozmianowym. 

2 up. Burmiatwa Miasta i Grniny Sorock 
Kterwnik Relaratu Ochrany Srodowtska, 

Otrzymujq: 
1. ZAKLAD KSZTALTOWANIA TEREN~W ZlELONYCH Marek Wlodarczyk 

ul. Nasielska 26, 05-140 Serock. 
2. Marek Wlodarczyk. 
3. Malgorzata Wlodarczyk. 
4. Gmina M~asto i Gmina Serock - Drogi Powszechnego Korzystania &!k&+&- cQ.-oP* ?&4 

ul. Rynek 21, 05-140 Serock. 
5. Gmina Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock. &td~a.- z G X Z ~ ~ -  
6. Agn~eszka Nowicka. &&LC. 
7. ~rzysztof Goilihski. 
8. Beata Gotlihska. 
9. Stowarzyszenie ,,lnicjatywa dla Srodowiska" 

ul. Admiralska 9 lok. 17, 00-91 0 Warszawa. 
@ a/a. 


