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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późno zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późno zm.)

zawiadamiam
że na wniosek Zarządu Powiatu w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05 - 119 Legionowo,
działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Nadany z dnia 15 czerwca 2020 roku (data na piśmie
10 czerwca 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej
nr 1805W na odcinku od drogi krajowej nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W wraz ze skrzyżowaniem na
terenie województwa mazowieckiego (powiat legionowski, gmina Serock)".

Początek opracowania (początek przedsięwzięcia) zostal zlokalizowany w rejonie skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1807W w m. Marynino. W tym miejscu założono lokalny pikietaż 0+000, w odniesieniu, do którego
określono kilometraż odcinka objętego przebudową. Koniec opracowywanego odcinka, został wyznaczony na
granicy działki ewidencyjnej nr 60/1 (obr. 0002 - Miasto Serock), gdzie zakończone zostały prace związane
z przebudową drogi powiatowej nr 1805W w ramach zadania dotyczącego budowy drogi krajowej nr 61.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać wymienianych
w § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj.: przedsięwzięcia polegające na "rozbudowie,
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1,
z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile
progi te zostały określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż,
sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach",
w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 ww. rozporządzenia, tj. "drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi
o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa
wart. 6 ust. 1 pkt. 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody"
Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ustawy o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.
283 z późno zm. ) pismem z dnia 10.07.2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił o wyrażenie opinii
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legionowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego (kpa), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium
postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące
planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, ul. Rynek 21, 05 - 140 Serock, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00
do godz. 18:00, wtorek - czwartek 8:00 do 16:00, piątek 8:00 do 14:00.



Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późno zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10,
stosuje się art. 49 kpa.
Art. 49 kpa, § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:
1. Pan Krzysztof Nadany pełnomocnik Zarządu Powiatu w Legionowie
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. ala
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