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OBWIESZCZENIE*
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Serock. dnia 21 czerwca 2018 r.

0.$~iL.6220.11.64.2017.AK

INFORMACJA
Burmistrr Miasta i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomosci stanowisko Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Dgbem, Dgbe, 05-140Serock przeslane do tut. organu w dniu 15 czerwca
2018 roku, ktore zawiera nastgpujqce informacje:
W dniu 1 1 czerwca 2018 r. do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqdu Zlewni w Dgbem
wplynglo pismo znak: 0.$~i~.6220.11.60.2017.~~
z dnia 8 czerwca 2018 r. Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z wnioskiem o uzgodnienie warunkow realizacji przedsigwzigcia, zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 paidziemika 2008 r o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) dla przedsigwzigcia
polegajqcego na ,,Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego .Portico Marina" z czgsciq uslugowa garazem
podziemnym, wjazdami - wyjazdami, infrastrukturq techniczna budynkiem dla stacji trafo oraz elementami
zagospodarowania terenu".
Planowana inwestycja, zgodnie z 3 3 ust. 1, pkt 56a rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzigc mogqcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.71) zalicza sig
do grupy przedsigwzigc mogqcych potencjalnie znaczqco oddzialywat na Srodowisko. W przypadku takich inwestycji
obowiqzek przeprowadzenia wynika z postanowienia wydanego na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko, zwanej dalej ustawq oos, przez organ wlasciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Poniewaz Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Dgbem nie opiniowal dotychczas wniosku co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla ww.inwestycji, ani nie posiada informacji o wydanym, przez organ prowadzqcy
postgpowanie, postanowieniu w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla ww.inwestycji, zgodnie z obowiqzujqcym prawem, uznal wniosek za Mgdnie sformulowany i wydal opinig o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy 00s.
W przypadku postgpowan wszcz$tych przed dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 545 ust. 1 ustawy Prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. w brzmieniu nadanym ustawqo zmianie ustawy Prawo wodne z dnia 28 lutego 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r, poz. 710)-,,do spraw wszczgtych i niezakonczonych przed dniem wejhcia w iycie niniejszej ustawy
dotyczqcych decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,
10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405,1566
i 1999),stosuje sig przepisy obowiqzujqce przed dniem 1 stycznia 2018 r".

Otrzvmuk
1. Aleksander biewak
2. Marta Wasik
3. Strony niniejszego pos$powania bqJqzawiadamianeo czynnoaach administracyjnych w niniejszej sprawie poprzez obwieszczenie na
tablicy ogloszen w siedzibie urzgdu, na stronie internetowej urz@Juoraz w miejscu planowanego przedsigwzigcia. Zawiadomienie uwaza
sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznegoogloszenia
4. ala
"Liczba sfron posfgpowania przekracza powytej 20 sfosuje siq przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks psfgpowania
adminisfracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z p6fn. zm.), w zwiqzku z art. 74 usf. 3 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udostgpnianiu
informacjio Srodowisku ijego ochronie, udziale spdeczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Smdowisko (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1405 z Nzn. zm.), podano do publicznej wiadomofci (fablica ogloszeh UMiG Serock, stmna infemefowa uqdu-bip,
w ferenie-w poblizu miejsca planowanego przedS@wzig~ia).

