
Serock, dnia 29.06.2022 r.

OSRiL.6220.11.2019.KS

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

z a w i a d a m i a m,
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny- piasków z terenu działek nr ewid.
55 obręb Dębinki, dz. nr ewid. 1 obręb Karolino i dz. ewid. nr 96 obręb Marynino, gmina Serock, powiat
legionowski, województwo mazowieckie, ze złoża piasków "Dębinki V", wypowiedzeniu się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14.04.2022 r. znak sprawy:
KOA/1041/0ś/22 orzekającą o uchyleniu zaskarżonej decyzji w części odnoszącej się do działek 55 obręb
Dębinki, nr 1 obręb Karolino i nr 96 obręb Marynino oraz przekazaniu w tym zakresie sprawy do ponownego
rozpoznania, tut. organ dokonał ponownej analizy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 pkt 40
tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a,
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU 29.06.2022 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów imateriałów oraz zgłoszonych żądań.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, więc zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS,
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 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie
z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 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 Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, 05 - 140 Serock,
w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00, wtor.euk-..czwartek w. codz ..8~00.do.' .. z.-np. !furmistrza M1asta I ummy Serock
godz. 16.00, w piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
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Mat usz 'yszynsk!
Otrzymują:

l. Pan Zbigniew Jaroch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo·Uslugowa ,JAROCH" Jarach Zbigniew
Dzierienin 89, 06·114 Pokrzywnica

@ Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
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