
O B W I E S Z C Z E N I E *  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

Serock, dnia 31.01.2019 r. 

ZAWlADOMlENlE 0 ZAKO~CZENIU POSTCPOWANIA DOWODOWEGO 

informuje, i e  postqpowanie dowodowe w sprawie wniosku zloionego w dniu 31 lipca 2017 r. przez Pana 
Aleksandra Spiewak - pdnomocnika Portico Marina Sp, z 0.0, i Wspolnicy Sp. k., ul. Spokojna 5, 
01-044 Warszawa w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzivia 
polegajqcego na: "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 'Portico Marina' z czqkiquslugowa garaiem 
podziemnym, wjazdami, wyjazdami, infrastrukturq techniczna budynkiem dla stacji trafo oraz eiementami 
zagospodamwania terenu", na dzialkach nr ew. 11 1150 oraz 11 11225 oraz 153 i 14613 obr. 11 Jadwisin, gm. Serock 
zostalo zakonwone. 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poslepowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informujg, i e  stronom przysluguje prawo wypowiedzenia siq 
co do zebranych w sprawie dowodbw i materialbw oraz zgloszonych iqdan. 
W zwiqzku z powyiszym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. infonnujq, i e  z materialami dotyczqcymi powy2szej sprawy 
moina zapoznac sig w siedzibie Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku pny ui. Rynek 21, 05-140 Semck, parter, 
pok. nr 11 w poniedzialki w godzinach 8.00-18.00 od wtorku do piqtku w godzinach 8.00-16.00. 

Zawiadomienie uwaia sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia. 

1. Aleksander Spiewak 
2. Marta Wasik 
3. Stmny niniejszego posepowania N d q  zawiadamiane o czynnokiach administracyjnych w niniejszej 

sprawie poprzez obwieszczenie na tablicy ogloszen w siedzibie urz@u, na stronie intemetowej urzgdu 
oraz w miejscu planowanego przedsigwzi~ia. Zawiadomienie uwaia sig za dokonane po uplywie 14 dni 
od dnia publicznego ogloszenia 

4. ala 

' liczba slron postgpowania przekracza powyiej 20 stosuje siq przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 
2008 r. o udoslepnianiu infonacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach 
oddziaiywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2081 ze zm.), podano do publicznej wiadornoSci (tablica ogloszeh 
UMiG Serock, slrona internetowa urz@u-bip, w terenie-w poblitu rniejsca planowanego przedsiewziqcia) 


