
Rurmistrz Miasta i Gminy Serock
05-140 Serock. ul.Rynek 21

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, 08.06.2022 r.

OŚRiL.6220.4.2022.MMC

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) zwanym dalej kpa informuję, iż w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: "wydobywaniu kopaliny za pomocą istniejącego dubletu otworów (produkcyjny/chłonny)
o nazwach Jachranka GT-1 i Jachranka GT-2K do celów grzewczych, kąpielowo-rekreacyjnych i leczniczych", na
działce o nr ewid. 339/21, obr. 0010 Jachranka, gm. Serock, pismem z dnia 30.05.2022 r. (data wpływu:
02.06.2022 r.), znak: WA.ZZŚ.2.435.1 .85.2022.MR(2) wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego,
Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem stwierdzająca, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazująca na konieczność określenia w
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.
1029 ze zm.) i nałożenia obowiązku działań, o których mowa wart. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy, z
uwzględnieniem następujących elementów:
- wodę do celów grzewczych, kąpielowo-rekreacyjnych i leczniczych wydobywać za pomocą istniejących otworów
o nazwach Jachranka GT-1 i Jachranka GT-2K;
- wielkość wydobycia kopaliny nie powinna przekraczać zasobów eksploatacyjnych ujęcia dla otworu Jachranka
GT-1-186 m3/h, dla otworu Jachranka GT-2K -167 m3/h;
- wykorzystaną wodę do celów leczniczych i rekreacyjnych odprowadzać do istniejącej kanalizacji;
- wody opadowe i roztopowe odprowadzać poza teren ochrony ujęcia nie zalewając terenów sąsiednich;
- prowadzić regularny przegląd i konserwację głowic eksploatacyjnych;
- niezwłoczne usunięcie awarii w przypadku jej stwierdzenia;
- prowadzić rejestrację poziomu wody w otworze produkcyjnym;
- prowadzić odczyt wskazań wodomierza dla rejestracji wydobycia całkowitego;
- prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego.

Jednocześnie informuję iż w dniu 03.06.2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Serock pismem z dnia
03.06.2022 r., znak WOOŚ-I.4220.619.2022.ACH wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie stwierdzająca, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 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 od godz.
8:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 8.00 do godziny 14.00.

Przypominam również o obowiązku wynikającym z art. 41 ust. 1 kpa, zgodnie z którym w toku
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Otrzymuja:
1. Hotele Korona Sp. z 0.0., ul. Majdańska 1,04-088 Warszawa.
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. ala
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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.
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