
Serock, dnia 13,07,2020 r,

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zrn.) Burmistrz Miasta i Gminy Serock

z a w ia d a m ia,
że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na uBudowie trzech niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z oddzielną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 41, obręb 0010 Serock".
Organ, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Oz, U. z 2020 poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawa OOŚ, uzyskał wymagane prawem opinie, tj.: Regionałnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Oz, U, z 2019 r. poz.1839).

Organem wlaściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU 13.07.2020 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego (Oz, U,
z 2020 r. poz. 256 ze zrn.), organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udzial
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, więc zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, stosuje
się art. 49 KPA. Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.serock.pl. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,
05-140 Serock oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie
z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia pubłicznego ogłoszenia.
W myśl art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego,
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art, 10 ustawy 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,
w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz, 8:00 do godz. 18:00, wtorek - czwartek w godz, 8:00 do godz.
16:00, w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,

Otrzymuja:
1, Sovareto Sp, z o. o" Strawczynek, ul. Turvstvczna 78. 26 - 067 Strawczvn
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