Burrnistn
Miasta i Gminy
Serock

OBWIESZCZENIE*
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Serock, dnia 14 czelwca 2018 r.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, i e w dniu 11 czerwca 2018 roku
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem nr WOOS-I
-4221.60.2018.AG0.5 przekazat zgodnie z kompetencjq ztoione przez mieszkancow
Wspolnoty Mieszkaniowej Drewnowskiego 10 i Drewnowskiego 12 uwagi do Raportu
o oddziatywaniu na srodowisko budynku mieszkalnego wielorodzinnego .Porticvo Marina"
planowanego w Zegrzu, z czgsciq ustugowq, garaiem podziemnym, wjazdami
i wyjazdami, infrastrukturq technicznq, budynkiem dla stacji trafo oraz elementami
zagospodarowania terenu oraz analizg raportu o oddzialywaniu na srodowisko
ww. ptzedsigwziqcia, sporzqdzonq ptzez Zielone Oko, ul. Armii Krajowej 25 lok. 7, 58-100
Swidnica.
Akta sprawy sq do wglqdu w dni robocze, w poniedziatek od godz. 8.00 do godz.
18.00, wtorek-piqtek od godz. 8.00 do godz. 16.00, w pokoju nr 11 (patter) w UrzNzie
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05-140 Serock.
W zwiqzku z powyiszym strony mogq zapoznat sig z aktami sprawy, uzyskaC
wyjasnienia w sprawie, skladaC wnioski i zastrzezenia.

Otrzvmuia:
1. Aleksander Spiewak
2. Marta Wasik
3. Strony niniejszego postepowania h d q zawiadamiane o czynnohciach administracyjnych
w niniejszej sprawie poprzez obwieszczenie na tablicy ogtoszeh w siedzibie utzqdu, na stronie
intemetowej u w u oraz w miejscu planowanego przedsigwziqcia. Zawiadomienie uwah sie
za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia
4. a/a
'Liczba stron postepowaniaptzekracza powytej 20 sfosuje si? przepis ad. 49 ustawy z dnia 14 czenvca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z p&n. zm.), w zwiqzku
z ad. 74 usf. 3 ustawy z dnie 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu infonnacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z p6in. zm.), podano do publicznej wiadorndci (tablica ogloszerl UMiG
Serock, strona intemetowa urzedu-bip, w terenie-w poblitu miejsca planowanegoptzedsigwziwia).
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