OBWIESZCZENIE*
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Serock, dnia 27.11.2018 r.

ZAWlADOMlENlE
o moiliwoSci udzialu spoleczeBstwa w postepowaniu
administracvinvm
Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udos&pnianiu
infonnacji o Smdowisku ijego ochronie, udziale spoleczehslwa w ochronie Smdowiska oraz ocenach
oddziwania na Smdowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
podaje do publicznej wiadomoSci
t e na wniosek Pana Aleksandra Spiewak - pelnomocnika Portico Marina Sp, z 0.0. i Wsp6lnicy Sp. k.,
ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa z dnia 31 lipca 2017 roku zostalo wszczqte postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o Smdowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budow budynku
mieszkalnego wielorodzinnego 'Portico Manna' z a # c i q uslugowq, garafem podziemnym, wjazdami
wyjazdami, infrastrukturq technicznq, budynkiem dla stacji trafo oraz elementaml zagospodarowania
terenu", na dzialkach nr ew. 111150 oraz 1111225 oraz 153 i 14613 obr. 11 Jadwisin, gm. Serock.

-

Prredmiotowe prredsiewziecie zalicza siq do gnrpy plzedsiqwzi.$ wymienionych w 3 3 ust 1 pH 56a
Rozporrqdzenia Rady Ministhw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzw mogqcych znaczqco
oddzialywat na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71),
Organem wlaSciwym do prrepmwadzeniaprredmiotowego postepowania oraz wydania wnioskowanejdecyzji
jest Burmistn Miasta iGminy Serock.
lnformuje wszystkich zainteresowanych o motliwohi zapoznania sig z niezbgdnqdokumentacjqsprawyoraz
o motliwoSci skladania uwag i wnioskbw dotyczqcych planowanego prredsigwzigcia w Urzflzie Miasta
i Gminy w Serocku w Referacie Ochrony Srodowiska, Rolniclwa i LeSnictwa, ul. Rynek 21, 05-140 Semk,
pokbj nr 11 w godzinach pracy Ungdu, tj. poniedzialekod godz. 8:00 do godz. 18:00, wtorek - piqtek od godz.
8:00 do godz. 16:OO. Zgodnie z art. 29 ustawy WS katdy ma prawo skladania uwag i wnioskbw
w postepowaniu wymagajqcym udzialu spoleczehstwa. Ponadto zawiadamiam wszystkich zainteresowanych
o motliwoSci wnoszenia uwag i wnioskbw w formie pisemnej (na adres: U q d Miasta i Gminy w Serocku,
ul. Rynek 21,05-140 Serock), ustnie do protokdu ( w siedzibie U r r d u Miasta i Gminy w Semcku, w Referacie
i ~e~nictwa,
pokbj nr 11 wgodzinach pracy;rz@u) oraz za pomocq
Ochkny Srodowiska. ~o~nidtwa
Srodkbw kornunikacjielektmnicznej (na adres e-mail: umia@serock.~l
wtemacie e-rnaila nalety wpisaC: udzial
spoleczelistwa - uwagi i wnioski) bez koniecznoSci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski mozna wnosiC w terminie 30 dni od dnia vublicrneao oatoszenia ninieiszeao
zawiadomienia ti. od dnia 28 listovada 2018 r. do dnia 27 arudnia 2018 r. uwagi i wniosku zbtone
po uplyvne wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ustawy ooS pozostawione zostanqbez rozpatrzenia.
Organem administracji MaSciwym do rozpattzenia uwag i wnioskbw jest Burmistrr Miasta i Gminy Serock.

Przedmiotowy wniosek wraz z rapottem zamieszczono na stronie Biuletynu lnformacji Publiiznej Urzgdu
Miasta i Gminy w Serocku oraz w Bazie Danych 00s.
JednoczeSnie informujg, Ze tutejszy organ uzyskal wymagane prawem uzgodnienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz opinie Pafistwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego
w Legionowie.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11) ustawy WS niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomoSci
poprzez:
- udostepnienie na stronie intemetowej Biuletynu lnformacji Publiiej M. ua@u,
- ogloszenie, w s w b zwyczapwo payj$y, na tablicy ogloszeh w siedzibie M. utz@u
- ogloszenie przez obwieszczenie w s w b zwyaapwo przyjety w miejscu planowanego plzedsipvzi~ia
tj, w miejswwoSci Zegtze gmina Semck,
- cgloszenie w prasie.
Otrrymujq
1. Aleksander Spiewak
2. Marta Wasik
3. Strony niniejszego postepowania tqdq zawiadamiane o czynno6ciih administracyjnych w niniejszej
sprawie popaez obwieszczenie na tablicy ogEoszeli w siedzibie urz@u, na stronie intemetowej urz@u
oraz w miejscu plamwanego ptzedsiewzi@ia. Zawiadomienie uwata sig za dokonane po uptywie
14 dni cd dnia publiwnegoogloszenia
4. ala

'liwba slron postgpowania przekraaa powytej 20 stosuje sig pnepis art. 49 uslawy z dnia 14 c z e m 1960 r. Kodeks
postepowania adminislracyjnego(Dz. U. z 2017 r., poz 1257 ze zm.), w zwi@u z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 patdziemika
2008~o udos$pnianiu informacji o Smdowisku ijego ochronie, udziale spolewehshva w ochronie 9 r M s k a om o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1405 ze zm.), podano do publicznejwiadomoSci (tablii oglosze4 UMiG
Serock, strona inlemelowa un@u-bip, w terenie-w poMitu miejsca planowanego przedsigwigcia).

