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Serock, dnia 27.04.2022 r.

OŚRiL.6220.11.2019.KS

Oznaczenie pisma Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
sygn. akt IV SAlWa 252/21

Oznaczenie organu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie,
ul. Obozowa 57,01-161 Warszawa

Znak sprawy OSRiL.6220.11.2019.KS

Miejscowość i data Warszawa, dn. 15.03.2022 r.

Adresat zawiadomienia 1. Pan Zbigniew Jaroch, prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa "JAROCH" Jaroch
Zbigniew Dzierżenin 89, 06-114 Pokrzywnica

2. pozostałe strony postępowania*

Prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, sygn. akt IV SAlWa 252/21 z dnia 15 listopada 2021 r.,

Przedmiot postępowania lub istota
w sprawie ze skargi Pana Zbigniewa Jarocha na orzeczenie Kolegium
KOA/3777/oś/20 z dnia 15 grudnia 2020 r., w przedmiocie odmowy

sprawy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
polegającego na "wydobyciu kopaliny-piasków"

Podstawa prawna art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Opis czynności Zawiadamiam o wydaniu prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt IV SAlWa 252/21
z dnia 15 listopada 2021 r. w ww. sprawie. Strony mogą zapoznać się
z treścią orzeczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Biurze
Obsługi Mieszkańca (stanowisko nr 2 Referat 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 Z up. Burmistrza Miasta iGminy Serock

. ~"lo "••L .ol ~lr~
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Z oznaczeniem stanowiska Matu, Wyszyński

*Arl. 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 łub 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 nastąpilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego
postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa
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