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

Serock, 05.04.2019 r. 

Na podstawie art. 61 3 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adminisfracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z @in. zm.) - zwana dalej ustawq kpa, w zwiqku z arl. 73 ust. 1 ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r, o udoslgpnianiu inionnacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa 
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z @in. zm.) - 
zwana dalej ustawqooS 

zawiadamiam 
i e  na wniosek Pana Jaroslawa Wagnera, HPC POLGEOL Spi5lka Akcyjna, ul. Berezyhska 39,03-908 Warszawa 
pdnomocnika Hoteli Korona Sp. z o.o., ul. Majdahska 1, 04-088 Warszawa zostalo wszczgte postgpowania 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzi~ia 
polegajacego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowle budynku hotelowego na oSrodek z funkcjq 
turystyczna rekreacyjnq i leczniczq w Jechrance na dzialkach nr ew. 33911, 3394  33914, 33915, 33916, 
33W,  3394  33919, 339/10, 339111, 339A2 339113, 339174, 339115, 339116, 339117, 33W18, 339fl9, 339120, 
339121, 339122, 339/23, 339124, 339125, 339126, 339127,339128, 339/29,339/30, 339l31, obr. 10 Jachranka 

Przedmlotowe przedsigwzigcie zal~cza sig do grupy przedsigwzie wymienionych w 5 3 ust. 1 pkt 50, lit, a) oraz 
5 3 ust 1 pkt 56, 111. b) Rozporzqdzenia Rady Ministhw z dnla 9 lkstopada 2010 r. w sprawie prredsigwzigC 
mogqcych znaczqco oddzralywat na Srodowrsko (Dz. U. z 2016 r., poz.71). 

Organem wlasciwym do przeprowadzenia przedmiotowego postgpowania oraz wydania wnioskowanej decyzji 
jest Burmista Mlasta i Gminy Serock 

W powytszej sprawie liczba stron postgpowania pnekracza 20, wigc zgodnie z arl. 74 ust. 3 ustawy OOS, 
stosuje sig arl. 49 KPA. Obwieszczenie zostaje podane do wiadomoSci przez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
lnformacji Publicznej www.bi~.semk.ol, na tablicy ogtoszen w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 
05-140 Serock oraz w miejscu planowanej lnwestycjr. 

Jednoczesnie informujg, i e  zgodnie z art. 64 ustawy ooS w dniu 05.04.2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego 
lnspektora Sanitamego w Legionowie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Z a w d  Zlewni 
w Dgbem o wyraienie opinii w sprawie obowiqzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla 
przedmiotowego przedsigwzigcia. 

Pnewidywany termin zalatwienia sprawy wyznaczam na dzien 30 wlzeSnia 2019 r. 

lnformuje w i v  o uprawnieniach wszystkich stron tego postgpowania wynikajqcych z art. 10 ustawy kpa, 
polegajqcych na prawie do czynnego udzlalu w kaidym stadium postgpowania. Strony mogq zapoznac sig 
z dokumentacjqsprawy oraz skladat uwagi i wnioski dotyczqce planowanego przedsigwzigcia w Urzgdzie Miasta 
i Gminy w Serocku w Referacie Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa, ul. Rynek 21, 05 - 140 Serock, 
pok6j nr 11 w godzinach pracy Urzgdu, tj. poniedziatek od godz. 8:00 do godz. 18:00, wtorek - piqtek w godz 
8:00 do godz. 16:OO. 

satal& 
1. Pan Jams& Wagner. HPC POCGEOL. SpMka Akcljoa, ul. Berezyhska 39,03-908 Wanzdwd. 
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