
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, 04,04,2022 r.

OSRiL,6220,1,2022,MMC

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Oz, U, z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwana dalej ustawą kpa, w związku z pismem
Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem, z dnia 29,03.2022 r. (data
wpływu: 01,04,2022 r.) znak WA.ZZŚ,2,435, 1,49,2022,MR Burmistrz Miasta i Gminy Serock w dniu 04,04,2022 r.
wezwał wnioskodawcę - JADAR Sp, z 0,0" ul. Marii Fołtyn 6B, 26-600 Radom, do uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiące] załącznik do wniosku z dnia 04,02,2022 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla . przedsięwzięcia pn: "Fabryka produkcji innowacyjnych
drobnowymiarowych wyrobów betonowo"- qeopolrnerowych (kostka brukowa), zlokalizowanego na działkach,
o nr e«. 5, 6/2, 7, obr. 13 seroe], w zakresie:
- dostarczenia zaświadczenia z Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku o możliwości
dostarczenia wody w ilości szacowanej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- wskazania, czy własne ujęcie, tj: studnia, z której planowany jest pobór wody, istnieje już na wnioskowanych
działkach, Jeśli tak proszę wskazać jej parametry;
- podania informacji, cży teren budowy zaopatrzony zostanie w środki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych (sorbenty lub maty, chłonne) oraz opisania sposobu postępowania w przypadku wystąpienia
ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych,

Informacje o których mowa powyżej należy uzupełnić z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen
wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,

Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Oz, U, z 2021 r. poz. 247 t.j,) powinno zostać wniesione w formie pisemnej oraz
na informatycznym nośniku danych z jego zapisem w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od daty otrzymania
niniejszego wezwania w 4 egzemplarzach,

.Nieusunięcie braków w powyższym terminie spowoduje załatwienie sprawy na podstawie dotychczas
przedłożonych informacji.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z ert 10 ustawy kpa,
polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania Z aktami sprawy strony mogą
zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, stanowisko nr 2, w godzinach pracy Urzędu,
tj, poniedziałek od 8,00 do 18,00, wtorek - czwartek od 8,00 do 16,00, piątek 8,00-14,00, po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym pod nr tel. 227828840, "

Przypominam również o obowiązku wynikającym z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego, zgodnie z którym w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdęj zmianie swoieoo "a~t%l&, Z up Burmistrza Miasta I CJmmy
w tym adresu elektronicznego, . ' lk R f tu Ochrony ŚrodowiskaKlerownl e eraR0:ti;a iL~JZ~

M~~YSZyńSki
Otrzymuja:
1, JAOAR Sp, z 0,0" ul. Marii Foltyn 68, 26-600 Radom,
2, Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art 49 kpa.
3, a/a

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, ogloszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej, Zawiadomienie uważa się za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
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