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Serock, dnia 7 grudnia 2017 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, ze w dniu 17 listopada 2017 roku 
Regionalny Dyrektor Ochrony srodowiska w Warszawie wyrazil opinig 
(syg. ~00~.1.4240.844.2017.~~0.5, data wplywu do tut. Urzedu 24.11.2017 r.), 
i e  dla przedsipvziecia polegajqcego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
'Portico Marina' z czesciq uslugowa garazem podziemnym, wjazdami - wyjazdami, 
infrastrukturq techniczna budynkiem dla stacji trafo oraz elementami zagospodarowania 
terenu, na dzialkach o nr ew. 11 1/50, 11 11225, 153 i 14613 obreb 11 Jadwisin, gm. Serock: 
I. nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko; 
II. istnieje koniecznosC okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 
warunkow lub wymagan o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 
spdeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)) tj.: 
1) w przypadku koniecznosci odwodnienia dna wykopow, prace odwodnieniowe 

prowadzit za pomocq zestawow igbfiltrow, w sposob niepowodujqcy wytworzenia leja 
depresji, wykraczajqcego poza teren inwestycyjny i niepowodujqcy trwalego obniienia 
wod gruntowych; wody z odwodnienia odprowadzat do kanalizacji miejskiej; 

2) wszel kie dzialania zwiqzane z realizacjq inwestycji prowadzic z uwzg lednieniem 
przepisow z zakresu ochrony gatunkowej; przed przystqpieniem do wycinki drzew 
oraz do zdjecia wierzchniej warstwy gleby, dokonaC ogledzin terenu pod kqtem 
wystepowania gatun kow chronionych, a takze analizy przepisow z zakresu ochrony 
gatunkowej; 

3) przed rozpoczeciem prac budowlanych umoiliwic drobnym ssakom ucieczke z terenu 
robot; 

4) wycinke drzew przeprowadzik w okresie od 1 wrzesnia do 28 lutego lub poza tym 
terminem pod nadzorem ornitologa, ktory okresli mozliwosC realizacji tego typu 
dzialali i uszczegdowi srodki minimalizujqce negatywne oddzialywania na awifaung; 

5) w trakcie prac budowlanych zapewniC ochrone pni, koron i systemow korzeniowych 
drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztu kq  ogrodniczq (n p. wygrodzenie, 
zastosowanie oslon przypniowych); 

6) prace w obrebie korzeni wykonywat recznie, zas przy glebokich wykopach 
zastosowac ekrany zabezpieczajqce; magazynowanie materialow budowlanych lub 
odpadow prowadzic poza zasiegiem koron drzew; w ww. strefie nie lokalizowac 
parkingow i dr6g dojazdowych; 

7 )  przeszklenia w elewacji budynku wykonaC z szyb z filtrami UV lub wprowadzik inne 
zabezpieczenia przed kolizjami z ptakami (np, umieszczanie na zewnetrznej stronie 
okien transparentnych rolet typu ,,Bird Screen"); - 



8) wykonac nasadzenia zastepcze w ilosci 1:1, z wykorzystaniem rodzimych 
szlachetnych odmian o obwodach pni minimum 18 cm; 

9) w projekcie budowlanym przewidziec koniecznosC adaptacji kasztanowcow 
oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drzewa 
szczegolnie wartosciowe (nr 1 - 9); 

10) na etapie eksploatacji przewidziec pielegnacje zieleni, w tym zabiegi majqce na celu 
ograniczenie obecnosci owada szrotowka kasztanowcowiaczka (np. grabienie 
i niszczenie lisci, lepowanie pni). 

Akta sprawy sq do wglqdu w dni robocze, w poniedziatek od godz. 8.00 do godz. 
18.00, wtorek - piqtek od godz. 8.00 do godz. 16.00, w pokoju nr 11 (parter) w Urzedzie 
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05-140 Serock. 

Strony niniejszego postepowania bedq zawiadamiane o czynnosciach 
administracyjnych w niniejszej sprawie poprzez obwieszczenie na tablicy ogbszen 
w siedzibie urzedu, na stronie internetowej urzedu oraz w miejscu planowanego 
przedsipziecia. Zawiadomienie uwaia s i t  za dokonane po uplywie 14 dni od dnia 
publicznego ogbszenia. 

* liczba stron postepowania przekracza powyiej 20 stosuje sig przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w zwiqzku z art. 74 ust. 3 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu inforrnacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 
spdeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U, z 2017 r., 
poz. 1405), podano do publicznej wiadomosci (tablica ogloszen UMiG Serock, strona internetowa urzgdu 
-bip, w terenie-w pobliiu miejsca planowanego przedsiqwziqcia) 


