OBWIESZCZENIE*
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Serock, dnia 20.02.2018 r.

wg rozdzielnika

WEZWANIE
Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pbin. zm.), w zwiqzku z prowadzonym postepowaniem
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
rnogqcego potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko, polegajqcego na: "Budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego 'Portico Marina' z czesciq ustugowq, garatem podziemnym, wjazdami
-wyjazdami, infrastrukturq technicznq, budynkiem dla stacji trafo oraz elementarni zagospodarowania
terenu", na dzialkach nr ew. 111/50 i 1111225 obr. 11 Jadwisin, gm. Serock, wzywam do zloienia
wyjasnieh w nastepujqcych kwestiach (zgodnie z postanowieniem Burmistrra Miasta i Gminy Semck
Nr 3012017 z dnia 18.12.2017 roku):
1 nalezy w sposbb jednoznaczny okreslit liczbe miejsc parkingowych i ich powierzchni?, w tym
powierzchnig utytkowq, podobnie liczbg parkingbw naziemnych (w przedtoionym dokumencie
wystgpujqw tym zakresie rozbieino$ci),
2 doprecyzowat dane dolyczqce powierrchni dzialki i powierrchni zabudowy (weryfikacja danych
przedstawionychna stronie 12 i 13 raportu),
3 w rejestrre bedqcym w posiadaniu tut. Urzgdu na terenie Palacu Zegrzyhskiego (mylnie
okreslonego w prredstawionej dokumentacji jako osrodek wypoczynkowy PAP) znajduje sig
9 a nie 6 pomnikbw prryrody,
4 nalezy wyjasnit mzbieznoSci dotyczqce plzedstawionych w raporcie kodbw odpadow (w tabeli
5-6 na stronie 73 wymieniono odpad o kodzie 17 05 06, natomiast na stronie 74 jest mowa
o odpadzie o kodzie 17 01 06),
5 naleiy wyjasnit nastgpujp pojvia zaprezentowane w raporcie:
a) ,,umowy z wtasciwym organem administracji samorzqdowej" strona 95.
b) ,,kanalizacja gminna" - strona 110,
c) ,,uporzqdkowanie miejsc postojowych"- zalqcznik nr 1 strona 4.
Dodatkowo, prredlozonqdokumentacje nalety uzupetnic o informacje o rbtnorodnosci biologicznej,
wykorzystywaniu zasob6w naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, oswiadczenie
kierujqcego zespolem oraz streszczenia w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie
na informatycznych nosnikach danych z ich zapisem w formie elektmnicznej w liczbie odpowiednio
po jednym egzemplarzu dla organu prowadzqcego postepowanie oraz kazdego organu opiniujqcego
i uzgadniajqcego.
Uzupelnienia naleiy dokonat w terminie 7 dni od dnia otrzymania wemania.

* liczba stron postgpowania przekracza powytej 20 stosuje sig przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008
r. o udosfgpnianiuinformacji o kmdowisku ijego ochmnie, udziale spkczerlslwa w ochmnie kmdowisha oraz o ocenach
oddzialywania na Smdowisho (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podano do publicznej wiadomoSci (tablica ogloszeri UMiG
Serock, strona inlemetowa urzedu-bip, w terenie-w poblitu miejsca planowanego przedsigwziecia)

