OBWIESZCZENIE*
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Serock, dnia 11 wrzeinia 2018 r.

INFORMACJA
Bunnistrz Miasta i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomoSci zawiadomienie z dnia
22.08.2018 r. Pahshvowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzqdu Zlewni w h b e m
o przekazaniu do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zalatwienia
wg wlaSciwoSci wniosku Burmistna Miasta i Gminy Serock z dnia 8 czerwca 2018 r. o uzgodnienie realizacji
przedsiewzi~iazgodnie z art. 77 us!. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), pn. .Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
'Portico Marina' z czgSciquslugowa garatem podziemnym, wjazdami-wyjazdami, infrastnrkturqtechnicznq,
budynkiem dla stacji trafo oraz elementami zagospodarowania terenu" na dzialkach nr ew. 111150
oraz 1111225 (odtworzenie miejsc postojowych na drodze publicznej) oraz 153 i 14613 urzqdzenia
kanalizacyjne) w obrtbie ewid. nr 5-00-1 1, gm. Serock."
Jednoczeinie Burmistrz Miasla i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomoSci zawiadomienie z dnia
28.08.2018 r. Pahstwowego Gospodarshva Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej w Warszawie o przekazaniu do Dyrektora Zarzqdu Zlewni w bbem, zgodnie
z wlaSciwoSciq ww. wniosek Burmistna Miasta i Gminy Serock z dnia 8 czerwca 2018 r. uzasadniajqc,
t e zgodnie ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) i wydanym
na jej podslawie Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2506), miejscowo wlaSciwym do prowadzenia p~edmiotowejsprawy jest Dyreklor Z a ~ q d uZlewni

Otmmuja:
1. Aleksander Spiewak
2. Marta Wasik
3. Strony niniejszego postgpowania b@q zawiadamiane o czynno9ciach adminislracyjnych w niniejszej sprawie poprzez obwieszczenie
na tablicy ogloszed w sieddbie urz@u, na sbonie intemelowej urzgdu oraz w miejscu planowanego przedsigwzi~ia.Zawiadomienie
uwata sig za dokonane po upiywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia
4. ala
liczba stmn postgpowania pnekmcza powytej 20 stosuje si$ przepis ad. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posf~pvania
adminislracyjnago(Dz. U. z 2017 r., por 1257 z pbtn. zm.), w zwiqzku z ad. 74 ust. 3 usfawy z dnia 3 patdziamika 2008 r. o udoslgpnianiu
informacjio $rodowiskuijago ochmnie, udziala spolaczeristwa w ochmnie frodowiska oraz o ocenach oddzialywaniana Srodowisko (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1405 z N t n . zm.), podano do publicznej wiadomoSc1 (tablica ogJoszeft UMiG Sarock, slma interneform urzqdu-bip,
w lerenia-wpoblitumiajsca planowanago ~G'ed~iigWZi~cia).

