OBWIESZCZENIE*
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Serock, dnia 21.11.2018 r.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku informuje, i e w dniu 5 listopada 2018 roku
wpiyndo postanowienie (syg. WOOS-1.4221.60.2018.AG0.12) Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie uzgadniajqce warunki realizacji przedsigwzigcia
polegajqcego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 'Portico Marina'
z czgsciq ustugowq, garaiem podziemnym, wjazdami-wyjazdami, infrastrukturq
technicznq, budynkiem dla stacji trafo oraz elementami zagospodarowania terenu,
na dzialkach nr ew. 111150, 1111225, 153 i 14613, obr. 11 Jadwisin, gmina Serock,
ograniczonego w skorygowanym wniosku z dnia 27 lipca 2018 roku tylko i wytqcznie
do dzidek o nr ew. 111150 i 1111225.
W zwiqzku z powyzszym informujg, i e w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma strony mogq sie zapoznac z aktami sprawy, uzyskac wyjasnienia,
sktadac wnioski i zastrzezenia. Akta sprawy sqdo wglqdu w dni robocze, w poniedzialek
od 8.00 do 18.00, wtorek-piqtek od 8.00 do 16.00, w pokoju nr 11 (parter) w Urzedzie
Miasta i Gminy w Serock, ul. Rynek 21.
Jednoczesnie inform
lnformacji Publicznej Urzgd

ienie zostalo zamieszczone w Biuletynie
Serocku w zaktadce ogtoszenia.
;
Iup

Burmistma Miasta i Gminy

Otrzvrnuia:
1. Aleksander Spiewak
2. Marta Wasik
3. Strony niniejszego postgpowania b@q zawiadamiane o czynnoSciach administracyjnych
w niniejszej sprawie poprzez obwieszczenie na tablicy ogloszeh w siedzibie UIZ@U,na stronie
intemetowej U I Z ~ ~ oraz
U
w miejscu planowanego przedsigwzigcia. Zawiadomienie uwata sig
za dokonane po u@ywie14 dni od dnia publicznego ogloszenia
4. a/a
* liczba stron postqpowania przekracza powytej 20 slosuje sig przepis art. 49 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania adrninistracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdziemika
2008r. o udostepnianiu informacjio Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze m.),podano do publimej wiadornoki (tablica ogloszeh UMiG
Sercck, strona internetowa urzgdu-bip, w terenie-w poblitu rniejsca planowanego p~edsigwziwa).

Warszawa, dnia 30 paidziernika 2018 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt I, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o irodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziaiyvania na Srodowisko @z. U. z 2017 r. poz. 1405, ze m.,zwanej dalej ,,ustaw4 ooS") oraz
art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257, ze m.,zwanej dalej ,,k.p.a."), w zwi$zku z postqpowaniem w sprawie oceny
oddziaiywania na Srodowisko przeprowadzanym dla przedsiqwziqcia polegajqcego na budowie
budynku mieszkalnego wielorodzi~ego'Portico Marina' z c*iq
ushgowa g W m podziemnym,
wjazdami-wyjazdami, infrastrukturq technicznq, budynkiem dla stacji trafo oraz elementami
zagospodarowania terenu, na dzialkach o N ew. 111/50, 11 11225, 153 i 14613, obqb 11 Jadwisin,
gmina Serock, ograniczonego w skorygowanym wniosku z dnia 27 lipca 2018 r. tylko i wylqcmie
do dzialek o mew. 11 1/50 i 1 111225,
uzgadniam realizacjq przedsiqwziqcia i okrdlam nastepujqce warunki:

I.
1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Na etapie r e a l i c j i i eksploatacji lub uiytkowania przedsiqwziefia nale&y podjqC
nastepnjqce dzialania:
przed pnystqpieniem do wycinki drzew oraz do zdjqcia wierzchniej warstwy gleby, dokond
ogldzin terenu pod kqtem wystqpowania gatunkow chronionych, a takte analizy przepis6w
z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna byf prowadzona rowniet w kontekicie motliwoSci
uzyskania decyzji zezwalajqcej na odstqpstwa od zakazow w stosunku do gatunk6w objetych
ochrofq;
naleiy umotliwif drobnym ssakom ucieczkq z terenu r o b t przed rozpoczqciem prac
budowlanych;
wycinke drzew przeprowadziC w okresie od I wneSnia do 28 lutego lub poza tym terminem pod
nadzorem ornitologa, ktory okreSli mokliwoSC realizacji tego typu dzialah i uszczeg6Iowi Srodki
miniializujqce negatywne oddzialywania na awifaunq;
w trakcie prac budowlanych zapewniC ochrone pni, koron i systemow korzeniowych drzew
przeznacwnych do adaptacji zgodnie ze sztukq ogrodnicq (np. wygrodzenie, zastosowanie oslon
przypniowych);
prace w obrqbie korzeni wykonywaC recznie, przy glqbokich wykopach zastosowaf ekrany
zabezpieczajqce; magazynowanie material6w budowlanych k b odpad6w prowadzif poza
zasiqgiem koron drzew; w ww. strefie nie IokalizowaC parking6w i drog dojazdowych;
przeszklenia w elewacji budynku wykonaf z szyb z filtrami W lub wprowadzif ime
zabezpieczenia przez kolizjami z ptakami (np. umieszczanie na zewnqtrznej stronie okien
transparentnych rolet typu ,,Bird Screen");
nalety wykonaC nasadzenia zastepcze w iloSci 1:1, z wykorzystaniem rodzimych szlachetnych
odmian o obwodach pni minimum 18 cm;
przewidzieC w projekcie budowlanym konieczno46 adaptacji kasztanowcbw oznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przesezennego jako drzewa szczeg6lnie wartoiciowe
(N 1-9);
przewidziek pielegnacje zieleni, w tym zabiegi majqce na celu ograniczanie obecnoki owada
smtowka kasztanowcowiaczka (np. gabienie i niszczenie liici, lepowanie pni);

