
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, 16.01.2023 r.

OŚRiL.6220.14.2022.BD
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) zwanym dalej "kpa" w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia
3 października 2088 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.)
zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe 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 ew. 80/3, 12/5, 12/14, 12/15, 14/4, 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 ew. 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".
Informuję strony, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano stanowiska organów
współdziałających o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

1) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 16 listopada
2022 r. znak: ZNS.7040.3108.68.2022.

2) opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z dnia
2 stycznia 2023 roku znak: WA.ZZŚ.2.435.1.286.2022.MR(2),

3) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 stycznia 2023 r.
znak: WOOŚ-I.4220.1790.2022.ACH,

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 kpa
polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

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.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 16.01.2023 r.

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, po wcześniejszym
telefonicznym lub e-mailowymumówieniuwizyty(teI.227828867.ochronasrodowiska@serock.pl).

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.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Sercek
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Rolnic i Leśnictwa
/

Otrzymują:
1 MW PROJEKT, Marta Romatowska-Kania,

,.{) Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
y. a/a

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 prżez 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.
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