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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, 20,12,2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Oz, U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) zwanym dalej kpa informuję, iż w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn, "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie
Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków w ramach zadania rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra, na działkach o nr e«. 80/3, 12/5, 12/14, 12/15, 1414,53/9,52/24,55/67,
55/68, 38/9, 38/19, 38/20, 38/23, 20, 19/6, 15/1, 10/9, 10/14, 10/19, 35/7, 35/8, 8/2, 8/5, 7/1, 7/2, 6/3, 6/4, 3/4,
3/5, 3/7, 3/8, 2/5, 2/6, 1/4, 26/2, 29/1, 31/37, 31/42, 31/40, 32/7, 34/1, 36/3, 36/5, w miejscowości Stasi Las,
obr. 0022; na działkach o nr e«. 99/1, 99/9, 99/10, 100/4, 100/8, 103/5 w miejscowości Karolino, obr, 0014;
na działkach o nr ew, 213/1, 214/12, 228, 229 w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, obr. 0016, gm, Serock",
w dniu 14,12.2022 r. wpłynęło uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, które w dniu 20 grudnia 2022
roku zostało przesłane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni
w Dębem, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnegow Legionowie,

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 20.12.2022r.

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 qodz. 8:00 do qodz. 18:00, wtorek - czwartek od godz,
8:00 do godz, 16:00, w piątki od qodz, 8,00 do godziny 14,00, po umówieniu telefonicznym,

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,

Mateusz Wyszyński

Otrzymują:
1, MW PROJEKT. Marta Romatowska-Kania. Stanisławów Drugi, ul. Łąkowa 16, 05-119 Legionowo

~ Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art 49 kpa,
~ 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 ogloszenia 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, ogloszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej, Zawiadomienie uważa się za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia.
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej,
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