
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

OSRiL.6220.12.2022.BD Serock, 28.02.2023 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. 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
polegającego na: na "Budowie i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Serocku przy
ul. Wyzwolenia, Radziwiłła, Nefrytowej, Rubinowej, Reymonta, Asnyka, Niemena i Norwida ", zlokalizowanego na
działkach o nr ew. 34/4, 33/14, 33/13, 33/21, 33/6, 33/24, 33/17, 35, 33/26, 32/3, 31/2, 31/21, 31/1, 31/10, 30/17,
30/18,27/4,23/6,22/5,22/14,21/4,21/11,20/10, 20/9,19/13,19/25,19/15,81,86/3 obręb 18 Serock pismem
z dnia 19 grudnia 2022 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwał do uzupełnienia
karty informacyjnej przedsięwzięcia. Powyższe uzupełnienie wpłynęło do urzędu w dniu 5 stycznia 2023 roku
i zostało w dniu 10 stycznia 2023 roku przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Jednocześnie informuję, że w dniu 15 grudnia 2022 roku (data wpływu: 20.12.2022 r.)
znak: WA.ZZS.2.435.1.282.2022.MR (2) wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie,
Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem, że na ww przedsięwzięcie nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 13 grudnia 2022 roku (data wpływu
21.12.2022 r.) podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 10 listopada 2022 r.
znak:ZNS.7040.3040.66.2022 stwierdzające możliwość odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia z zastrzeżeniami.

W dniu 21 lutego 2023 roku pismem znak: WOOS-I.4220.1763.2022.ACH.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiskawezwał do uzupełnienia dokumentacji o poniższe kwestie:

- informacje dotyczące prac budowlanych w obrębie strefy korzeniowej istniejących pomników przyrody,
w tym odległości odwiertu od pnia, głębokości i jego średnicy; dodatkowo należy uzupełnić
dokumentacje o szczegółową organizacje prac w ww. obszarze wraz z orientacyjnym czasem
prowadzenia prac inwestycyjnych w strefie korzeniowej pomników przyrody;

- załącznik graficzny w skali umożliwiającej jednoznaczne określenie odległości pnia oraz korony drzewa
stanowiącego pomnik przyrody od planowanego przebiegu kanalizacji.

W ślad za powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Serock wezwał w dniu 28 lutego 2023 roku Inwestora
do uzupełniania karty informacyjnej przedsięwzięcia w powyższym zakresie.

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 Srodowiska, 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. Jacek Obidziński, Ludwinowo Zegrzyńskie 57, 05-140 SerockG Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. 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.
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