
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, 09.12.2022 r.
OŚRiL.6220.11.2022.IK

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - zwana dalej ustawą kpa, informuję, że w toku
prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn: "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi,
budynku usługowego, parkingu naziemnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zegrze
przy ul. Oficerskiej" zlokalizowanego na działce nr ewid. 111/311 w miejscowości Zegrze, obr. 11 Jadwisin
w dniu 24 listopada 2022 roku wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez Pana
Jacka Stawinoga, RJ HOUSE Sp. z 0.0., ul. Jerzego Siwińskiego 11/139, 05-120 Legionowo, w związku
z prośbą Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem złożoną
do organu w dniu 7 listopada 2022 roku syg. sprawy: WA.ZZS.2.435.1.261.2022.MR i na jej podstawie
wezwaniem Inwestora w dniu 10.11.2022 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock do uzupełnienie karty
informacyjnej przedsięwzięcia.

Powyższe uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało wysiane w dniu 5 grudnia 2022 roku
do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem, oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 09.12.2022 r.

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.
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Otrzymują:
1. Pan Remigiusz Szlubowski. RJ HOUSE Sp. z 0.0., ul. Jerzego Siwiriskiego 11/139. 05·120 Legionowo

(T.) Slrony postępowania przez obwieszczenie zgadnie z art. 49 kpa.
Y. aJa

Art. 49 kpa. § 1. Jeżeli przepis szczeg61ny tak sianowi. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu admioislracji publicznej może nastąpić w łormie
publicznego obwieszczenia. w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie lnlormaqi Publicznej
na stronie poomiotowej wl8ŚCiwe(lo organu administlaCli publicznej
§ 2. Dzień. w xlóryrn nasiąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne oqloszenle lub udostępnienie pisma w Biuletynie lntorrnaql Publicznej wskazuje się w ueści lego
obwieszczenia. ogloszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni cd dnia. w kłcrym nastąpiło pub~czne
obwieszczenie. inne publiczne ogłoszenie łub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
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