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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Serock, dnia 22 wrzesnia 2017 r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, i e w dniu 01.09.2017 roku Panstwowy
Powiatowy lnspektor Sanitarny w Legionowie wydal opinie sanitarnq (syg.
PPIS.ZNS.712.3549.27.2017) stwierdzajqcq mozliwosc odstqpienia od obowiqzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajqcego
na: ,,Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 'Portico Marina' z czesciq
uslugowq, garazem podziemnym, wjazdami - wyjazdami, infrastrukturq technicznq
budynkiem dla stacji trafo oraz elementami zagospodarowania terenu", na dzialkach
nr ew. 111/50 oraz 1111225 oraz 153 i 14613 obr. 11 Jadwisin, gm. Serock.
Jednoczesnie informujq, ze w dniu 20.09.2017 roku Marta Wasik - pelnomocnik
Portico Marina Sp. z o. o, i Wspolnicy Sp. k. przyslal do tut. urzedu uzupdnienie brakow
dokumentacji do zasiqgniecia opinii regionalnego dyrektora ochrony srodowiska.
Powyzsze uzupetnienie zostalo przesiane w dniu 22 wrzesnia br. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony ~rodowiskaw Warszawie celem wydania opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i okreslenia zakresu ewentualnego
raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla ww. przedsiewziqcia,
Akta sprawy s q do wglqdu w dni robocze, w poniedziaiek od godz. 8.00 do godz.
18.00, wtorek-piqtek od godz. 8.00 do godz. 16.00, w pokoju nr 11 (parter) w Urzedzie
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05-140 Serock.
W zwiqzku z powyzszym informuje siq, ze w terminie do dnia 16 paidziernika
2017 roku strony mogq zapoznac sie z aktami sprawy, uzyskac wyjasnienia w sprawie,
skladac wnioski i zastrzezenia.

Strovy niniejszego postqpowania @dq zawiadarniane o czynnosciach administracyjnych w niniejszej sprawie poprzez obwieszczenie na tablicy ogbszen
w siedzibie urzgdu, na stronie internetowej u ~ q d uoraz w miejscu planowanego przedsiqwzivia. Zawiadomienie uwab si? za dokonane po uptywie 14 dni
od dnia publicznego ogbszenia.

* liczba stron postgpowania przekracza powyzej 20 stosuje sig przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania adrninistracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w zwqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i ]ego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podano do publicznej wiadomosci (tablica ogtoszen UMiG Serock,
jtrona internetowa urzqdu-bip, w terenie-w poblizu miejsca planowanego przedsiqwziecia)

