
Serock, dnia 20 grudnia 2022 r.
OSRiL.6220.11.2019.KS

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Oznaczenie pisma Zawiadomienie o przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Oznaczenie organu BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK

ul. Rynek 21, 05 -140 Serock

Znak sprawy OSRiL.6220.11.2019.KS

Miejscowość i data Serock, dnia 20.12.2022 r.

Do wiadomości:

Adresat zawiadomienia 1. Pan Zbigniew Jaroch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-
Usługowa "JAROCH" Jaroch Zbigniew Dzierżenin 89,06-114 Pokrzywnica

2. pozostałe strony postępowania*

Przesłanie akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

Przedmiot postępowania przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny-piasków z terenu działek 55 obręb Dębinki,

lub istota sprawy
dz. ewid. nr 1 obręb Karolino i dz. ewid. nr 96 obręb Marynino, gmina Serock, powiat legionowski,
województwo mazowieckie ze złoża piasków "Dębinki V" z powodu naruszenia przeznaczenia
nleruchomoścl, określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Serock-
sekcja E, przyjętego Uchwałą Nr 106/X1I2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. poz. 8459 z dnia 22.10.2015 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E, obejmującego obręby: Dębinki,
Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie,

. zmienionym uchwałą nr 502/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.06.2018 r. (Dz. Urz. Woj .
Maz. z 2018 r. poz. 6848 z dn. 05.07.2018 r.)- znak sprawy OSRiL.6220.11.2019.KS

Podstawa prawna art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Oz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

Zawiadamiam o przesłaniu akt ww. sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Opis czynności Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa. Składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie
oraz zapoznać się z dokumentacją sprawy można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w
godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek godz. 800.18°0, wtorek-czwartek godz. 800.1600, piątek godz.
8°°_14°° (po wcześniejszym umówieniu się).

Podpis upoważnionego Z up. Burmistrza Miasta iGminy Serock

pracownika
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Rolnictwa i LeŚI':tctw.a

wraz z oznaczeniem
Ma tl11/t(l!'s:Yń~i

stanowiska

·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 pubłiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się
w Ireści lego 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 ogloszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania
dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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