
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, 13.12.2022 r.

OŚRiL.6220.8.2022.IK

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - zwana dalej ustawą kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 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.) -
zwana dalej ustawą ooś

zawiadamiam

o wydanej w dniu 12.12.2022 r. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 99/2022 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa nabrzeża łączącego strefę plaży
z nabrzeżem wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Hotelu Warszawianka w Jachrance"
zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 472/1, 472/7, 475/1, 475/2 i 476/1, obr.10 Jachranka.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.12.2022 r.

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,
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. 22 782 88 67 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
UrzęduMiasta i Gminy w Serocku.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, więc zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
stosuje się art. 49 kpa. Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.serock.pl. mi tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,
05-140 Serock oraz w miejscu planowanej inwestycji.

z~u. mistrzaMiasta i .ny Serock
Sekreta sta i Gminy

Ra arpiński

Otrzymują;
1. Renata Dziubek - pełnomocnik Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe, Jachranka 77,05-140 Serock

~ Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
'J:" ala

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.

http://www.bip.serock.pl.
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