OBWIESZCZENIE*
Burrnistrza Miasta i Gminy Serock
Serock, 21.03.2019 r.

DECYZJA Nr 2212019
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4) oraz art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pddziemika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spdeczensfwa w ochronie Srcdowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6tn.zm.) - dalej zwana ustawq 005
w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt. 56a) Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajbw
pnedsigwzip5 mogqcych znaczqco oddzialywat na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) a talde art. 104, art. 105
§ 1 ustawy z dnia 14 czeiwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn.zm.) - dalej many Kpa,
- po rozpalneniu wniosku Pana Aleksandra Spiewak petnomocnika Portico Marina Sp. z 0.0. i Wsp6lnicy
Sp. k., ul. Spokojna 5, 01 - 044 Warszawa
- po zasi~nigciu opinii Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Legionowie oraz
po uzgodnieniu walunkow realizacji przedsigwigcia pnez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Wanzawie
- po przeprowadzeniu pos$powania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko
1.

umarzam postqpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 6rodowlskowych
uwarunkowaniach dla pnedsiqwziqcia pn. Budowa budynku mleszkalnego wlelorodzlnnego
mzdaml,
Portfco Marina z czgfciq uslvgowq, garaiem podziemnym, wjazdaml
infrasfrukfurij technicznq, budynkiem dla stacJ trafo oraz elementaml zagospodarowanla
terenu w czgkci dotyczqcej realizacji przedmiotowej inwestycji na nieruchomoSciach oznaczonych
numerami 153 oraz 14613 o b ~ 11
b Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski,
ustalam Srodowiskowe uwarunkowania realizacji p~edsiqwriqciapn. Budowa budynku
mleszkalnego wielorodzinnego Portico Marina z czgfclq uslvgowq, garaiem podzlemnym,
wjazdaml- wyj~zdaml,infrastrukfurq technicznq, budynklem dla sfacjl trafo oraz elementaml
zagospodarowanla terenu i okreSlam

-

I.

I. Rodzaj i miejsce reallzacji
p ~ e d S.i @ V.Z i ~ i a
..
Planowane do realizacji przedsigwi~iepn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Porfico Marina
z czgsciq us lug ow^ garatem podziemnyrn, wjazdami- wyjazdami, infrastrukluq techniczna budynkiemdla stacji
trafo oraz elementamizagospodarowania terenu zlokalizowane bgdzie na dzialkach o numerachewid. 111/50 oraz
1111225 o b ~ I
bIJadwisin, gmina Serock, powiat legionowski.
Calkowita powierzchnia dzialek, na ktolych W z i e zrealizowana inwestycja wynosi 0,88 ha, a powienchnia
uzytkowa garaiy podziemnych wyniesie 0.34 ha. Teren jest niezabudowany i nieogrodzony.
Otoczenie inwestycji stanowiqdrogi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz Jezioro Zegrzyiiskie.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 'Portico Marina'
z dwupoziomowym garaiem podziemnym oraz rampq wjazdowq Iwyjazdowq, czgSciq uslugowq na partene
i kondygnacji -1, czgiciq sportowo-rekreacyjnq, w tym z basenem krylym, na kondygnacji -1, infrastruktuq

techniczna w tym z budynkiem stacji trafo i agregatu, kortem do paddle tenisa, placem zabaw, miejscami
postojowymi, drogqdojazdowq, ogrodzeniem oraz innymi elementami zagospodarowania terenu.
a. Czeg 1 - 4 kondygnacje nadziemne - zlokalizowana w p61nocno-wschodnim obszarze dzialki, zawiera
funkcje mieszkalne na kondygnacjach 3 i 4 oraz uslugowe na kondygnacjach 1 i 2 (odpowiednio na
poziomie -1 oraz na partene).
b. C z e 2 - 4 kondygnacje nadziemne, 2 kondygnacje podziemne - zaprojektowana wok61 centralnego
dziedzihca otwartego na pdudnie, w strone brzegu jeziora, zlokalizowana w centralnym obszarze dzialki,
zawiera funkcje mieszkalne na wszystkich kondygnacjach 1 - 4.
c. Czeg 3 - 1 kondygnacja nadziemna - zlokalizowana w pdudniowym obszarze dziatki, zawiera funkcje
sportowo-rekreacyjne: basen z pomieszczeniem technicznym pelniqcy funkcje towarzyszqce zabudowie
mieszkaniowej.
Na dwhh kondygnacjach podziemnych czgSci 2 budynku oraz w czeSci pod dziedzihcem zaplanowano budowe
garatu mieszczqcego 115 miejsc postojowych, pomieszczeniatechniczne i czqk sportowo-rekreacyjnq.
Dcdatkow w ramach inwestycji zaplanowano budowe nastepujqcej infrastruktury towarzyszqcej:
a. stacja trafo, agregat wraz z cdpowiedniqinfrastnrkturq- zlokalizowane w pdnocno - wschodniej czeSci
dzialki,
b. elementy sieci wodociqgowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, gazowej,
c. droge dojazdowqwraz z miejscami parkingowymi oraz chodnikami,
d. place zabaw oraz kort do paddle tenisa oraz
e. zagospodarowanie zieleni.

2. Warunki konystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uiytkowania
pnedsigwzi?cia, ze szaegolnym uwzglednieniem koniecznoici ochrony cennych wartokci
ptzyrodniczych, zasob6w naturalnych I zabytk6w oraz ograniczenla ucl;ltllwosci dla teren6w
sqsiednich
1) przed przystqpieniem do wycinki dnew oraz do zdjqcia wierzchniej warshvy gleby, dokonaC ogl@zin
terenu pod kqtem wystgpowania gatunkbw chronionych, a takie analizy przepisbw z zakresu ochrony
gatunkowej; analiza winna by6 prowadzona rbwniei w kontekkie moiliwoSci uzyskania decyzji
zezwalajqcej na odstepstwa od zakazbw w stosunku do gatunkbw objetych ochronq
2) nalety umoiliwiC drobnym ssakom ucieczke z terenu robbt przed rozpoczqciem prac budowlanych;
3) wycinkg drzew pneprowadzii: w okresie od 1 weSnia do 28 lutego lub pozatym terminem pod nadzorem
omitologa, ktbry okreSli moiliwoSC realizacji tego typu dzialan i uszczeg61owi Srcdki minimalizujqce
negatywne oddzialywania na awifaune;
4) w trakcie prac budowlanych zapewniC ochrong pni, koron i systemow korzeniowych drzew
pneznaczonych do adaptacji zgodnie ze sztukq ogrcdniczq (np. wygrodzenie; zastosowanie oslon
pnypniowych);
5) prace w obrebie korzeni wykonywak rqcznie, przy gl9bokich wykopach zastosowaC ekrany
zabezpieczajqce; magazynowanie materiabw budowlanych lub odpadbw prowadziC poza zasiegiem
koron drzew; w ww. strefie nie lokalizowat parkingbw i dr6g dojazdowych;
6) pneszklenia w elewacji budynku wykonak z szyb z filtrami UV lub wprowadzit inne zabezpieczenia przez
kolizjami z ptakami (np. umieszczanie na zewngtrznej stmnie okien transparentnych rolet typu .Bird
Screen");
7) nale2y wykonaC nasadzenia zastepcze w iloSci 1:l, z wykorzystaniem rcdzimych szlachetnych odmian o
obwodach ~ nminimum
i
18 cm;
8) pnewidziG w pmjekcie budowlanym koniecznoSC adaptacji kasztanowdw oznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennegojako drzewa szczegolnie wartoSciowe (nr 1-9);

