
O B W I E S Z C Z E N I E *  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

Serock, dnia 24.10.2018 r. 

I N F O R M A C J A  

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiadamia, ze Regionalny Dyrektor Ochmny Srodowiska 
w Warszawie w piSmie z dnia 15 patdziemika 2018 roku nr WOOS-I.-4221.60.2018.AG0.11 
poinformowal, ze celem dalszego procedowania uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia 
polegajqcego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 'Portico Marina' z czgSciq uslugowq, 
gara2em podziemnym, wjazdami-wyjazdami, infrastrukturq technicznq, budynkiem dla stacji trafo oraz 
elementami zagospodarowania terenu, na dzialkach nr ew. 11 1150, 11 11225, 153 i 14613, obr. 11 
Jadwisin, gmina Serock, niezwnym jest dokonanie korekty wniosku o wydanie decyzji 
o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 czerwca 2017 r. oraz wystapienia Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock z dnia 6 marca 2018 r., znak: OSRiL.6220.11.42.2017.~~, dotyczqcego uzgodnienia 
warunk6w realizacji ww. przedsigwzivia. 

Wedlug Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zgromadzony material 
dowodowy nie potwierdza istnienia stanu faktycznego plzedstawionego w piSmie Burrnistrza Miasta 
i Gminy Serock z dnia 14 wrzeSnia 2018 r., znak: 0SRi~.6220.79.42.2017.~~. Plzykladowo w piSmie 
z dnia 28 maja 2018 r. lnwestor przedstawia, Ze ptzedmiotowe przedsigwzi~ie bqlzie polegalo na 
"Budowie budynku rnieszkalnego wielomdzinnego 'Portico Marina' z czgSciq uslugowq, garazem 
podziemnym, wjazdami-wyjazdami, infrastruktuqtechniczna budynkiem dla stacji trafo oraz elementami 
zagospodarowania terenu" i .nie w z i e  realizowane na dzialkach 146M i 153 w obqbie ewidencyjnym 
nr 5-00-11". Natomiast w piSmie z dnia 29 maja 2018 r. lnwestor stwierdza, t e  planowana inwestycja 
W z i e  polegat na "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 'Portico Marina' z czgkiq 
uslugowq, garatem podziemnym, wjazdami-wyjazdami, infrastrukturq technicma budynkiem dla stacji 
trafo oraz elementami zagospodarowania terenu" na dzialkach nr ew. 11 1150 oraz 11 ID25 (odtwotzenie 
miejsc parkingowych na drodze dojazdowej) oraz 153 i 14613 (u~qdzenia kanalizacyjne) w obqbie 
ewid.nr 5-00-11, gm. Serock". Odnoszqc sig do powyiszego, Burmistrz Miasta i Gminy Serock pismem 
z dnia 23 paidziemika 2018 r. zwr6cil sig z proSbqo uzgodnienie warunk6w realizacji przedmiotowego 
plzedsigwzigcia realizowanego na dzialkach o nr ewidencyjnych 11 1150 oraz 11 ID25 obqb 11 Jadwisin, 
w oparciu o caloSt zgromadzonego materialu dowodowego, informujqc jednoczeknie, t e  z zakresu 
inwestycji, jut na etapie przedlotenia raportu o ocenie oddzialywania na Smdowisko planowanego 
przedsigwzip2ia, wylqczono dzialki o numerach ewidencyjnych 153 i 14613 obrgb 11 Jadwisin, z uwagi 
na ostateczny wyb6r odwodnienia nie lokalizowanego na ww. dzialkach. 


