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OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

pn.: "Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody czwartorzędowej
z dwóch studni, na działkach 86/88 i 86/89 obręb 18 Serock przy ulicy

Wyzwolenia 63 w Serocku, gmina Serock, powiat legionowski, województwo
mazowieckie"

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 41. ust. 1-4 w związku
z art. 80 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz.
U. z 2021 poz. 1420 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym
wszczętym na wniosek z dnia 18 listopada 2021 r. (uzupełniony 11 stycznia 2022 r.)
złożony przez spółkę CONNECT&INVEST Sp. z o. o. 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 50
lok. 413 reprezentowaną przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót
geologicznych pn.: "Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody
czwartorzędowej z dwóch studni, na działkach 86/88 i 86/89 obręb 18 Serock przy ulicy
Wyzwolenia 63 w Serocku, gmina Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckie",
w dniu lS lutego 2022 r. została wydana decyzja zatwierdzająca ww. projekt robót
geolog icznych.

Informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej
decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie, w komórce Geologa
Powiatowego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo (pok. 126,
tel, 22 764 01 76).

Od wydanej decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za
pośrednictwem Starosty Legionowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomienie uważa się za
dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia
17 lutego 2022 r.

Stosownie do art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), strony mogą wystąpić o odpis
ww. decyzji, który zostanie udostępniony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech
dni od dnia otrzymania wniosku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Legionowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miasta i Gminy Serock
(Rynek 21, 05-140 Serock), zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1420 ze zm.).
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