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DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz
ust 4, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1029) - zwaną dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 55, 58, 62, oraz 81 rozpotządzenia Rady

Ministrów z dnia 10 wtześnia 2019 r. w sprawie ptzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego przez Pana
Krzysztofa Szczepańskiego - MSK Architekci Sp. z o.o. reprezentującego na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa: Arciszewo 2 Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 113, 80-297 Banino
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Arciszewo, dz. nr 34/62,
34/81, 33/1, 33/2, 111, 112/1, 115/1, obręb 0016 Straszyn, w gminie Pruszcz
Gdański"

po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami o planowanym
przedsięwzięciu, zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i zasięgnięciu opinii w
sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww.
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim;
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku,
oraz

orzekam
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu
zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczni/ w
miejscowości Arciszewo, dz. nr 34/62, 34/81, 33/1, 33/2, 111, 112/1, 115/1,
obręb 0016 Straszyn, w gminie Pruszcz Gdański'~
II.

Określić

następujące

warunki dotyczące etapu realizacji

eksploatacji

przedsięwzięcia:

•

Etap realizacji:

1)

Prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym większości ptaków przypadającym
od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie pod
warunkiem przeprowadzenia wizji terenowej poprzedzającej te prace oraz po
potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa, iż przedmiotowy teren nie jest
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wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy
potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
2) Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, w tym
zwłaszcza zabudowy mieszkaniowej, prowadzić wyłącznie w porze dziennej w
godzinach od 6 do 22;
3) W trakcie prowadzenia wykopów plac robót zabezpieczyć np. płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostawaniem się do nich małych zwierząt- płazów, gadów
i małych ssaków. Codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac sprawdzić wszelkie
zagłębienia i otwory, czy nie przebywają w nich drobne zwierzęta, a ewentualnie
uwięzione w nich zwierzęta przenieść poza strefę prowadzonych prac budowlanych, na
odpowiednie dla nich siedliska. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika
oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych, używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować w dzienniku budowy;
4) Wyposażyć teren przedsięwzięcia - zaplecze budowy w sorbenty, maty, biopreparaty i
inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
5) Należy unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby stać się
tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych;
6) Należy unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód,
co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i
powstawania podtopień;
7) W celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do
środowiska zanieczyszczeń, należy wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt,
odpowiednio konserwowany i poddawany terminowym przeglądom;
8) Należy na bieżąco neutralizować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych
z wykorzystaniem sorbentów i je usuwać, w przypadku znacznego zanieczyszczenia
gruntu zapewnić sprawne zebranie i usunięcie zanieczyszczeń przez uprawniony
podmiot;
9) Konserwację i naprawy maszyn pracujących na placu budowy prowadzić poza jego
granicami na terenach specjalnie do tego przygotowanych - na uszczelnionym podłożu;
10) Odpady powstające w trakcie budowy należy gromadzić w sposób selektywny,
w miejscach i kontenerach/pojemnikach zapewniających pełną izolację od środowiska
wodno-gruntowego w warunkach zabezpieczających przed wpływem czynników
atmosferycznych i dostępem osób postronnych oraz zwierząt, a następnie przekazać
do odzysku i unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Odpady niebezpieczne należy
przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i
przetwarzanie tego rodzaju odpadów;
11) Zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń
związanych z pracami budowlanymi;
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12) System gospodarowania ściekami socjalno-bytowymi na terenie objętym inwestycją
oprzeć na montowanych na zapleczu budowy mobilnych toaletach TOI-TOI, z których
zgromadzone ścieki będą okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę;
13) Dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego związanego
z transportem materiałów budowlanych i innych materiałów i towarów związanych z
budową do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie
powodować sytuacji wymuszonych przestojów oraz dodatkowych utrudnień dla innych
podmiotów działających w otoczeniu inwestycji;
14) Transport gruntu oraz sypkich materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie środkami
transportu posiadającymi skuteczne zabezpieczenie przed pyleniem np. plandeki, dla
potrzeb transportowych wykorzystywać istniejącą sieć dróg publicznych;
15) Zabezpieczyć warstwę ziemi urodzajnej z terenu prac budowlanych i wykorzystać jako
warstwę urodzajną po zakończeniu prac. Grunt, którego nie można wykorzystać
przekazać uprawnionemu odbiorcy;
16) Teren robót po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować i przywrócić go
do stanu umożliwiającego jego użytkowanie;

Etap eksploatacji:
1) Wodę na cele bytowe należy pobierać z sieci wodociągowej na warunkach określonych
przez gestora sieci;
2) Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
określonych przez gestora sieci;
3) Odpady komunalne powstające w trakcie eksploatacji inwestycji należy przechowywać
w pojemnikach przeznaczonych do segregacji, zgodnie z gminnym regulaminem
zagospodarowania odpadów.

III.

Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem

do niniejszej

decyzji.
Uzasadnienie
W dniu 6 kwietnia 2022 r. do Wójta Gminy Pruszcz Gdański wpłynął wniosek w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w miejscowości Arciszewo, dz. nr 34/62, 34/81, 33/1, 33/2, 111, 112/1, 115/1,
obręb 0016 Straszyn, w gminie Pruszcz Gdański" złożony przez Pana Krzysztofa
Szczepańskiego - MSK Architekci Sp. Z o.o. reprezentującego na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa: Arciszewo 2 Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 113, 80-297 Banino.
Projektowane przedsięwzięcie objęte w/w wnioskiem, zaliczone jest do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wymienione jest w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) w§ 3 ust. 1 pkt:
•
55 - zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:
a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego
planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha na obszarach innych niż
wymienione w tiret pierwsze,
•
58 lit b - garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 5457 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5
ha na obszarach innych niż wymienione w lit a;

•
62 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km
inne niż wymienione w§ 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r: o ochronie
przyrody;
•

81 - sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma nastąpić przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. W związku
z powyższym na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy ooś realizacja planowanego
przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4. ustawy ooś, Wójt Gminy Pruszcz
Gdański.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański działając na podstawie art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko pismem
znak GK.6220.2.6.2022.0Śl/3 z dnia 10 maja 2022 r., zawiadomił strony postępowania o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia wskazanego wnioskiem.
Z uwagi na to, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, na
podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stosownie do art. 74 ust 3
ustawy ooś, o wszczęciu postępowania oraz o innych podjętych czynnościach i wydanych
dokumentach, strony zawiadamiano obwieszczeniami Wójta Gminy Pruszcz Gdański, które
umieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia
poprzez Sołtysa w Sołectwie Arciszewo oraz Straszyn.
W myśl art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63
ust. 1 w/w ustawy oraz uzyskane opinie uprawnionych organów:
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1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
2. organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś, w
przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1-3, 10, 11 i 13. ww. ustawy;
3. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o której mowa w art.
201 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1260), dla której wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Nie jest więc
wymagane zasięgnięcie opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Pruszcz Gdański pismem

znak GK.6220.2.6.2022.OŚl/2 z dnia 10 maja 2022 r. zwrócił się, odpowiednio, do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Gdańsku z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w piśmie znak

NS.9022.6.9.2022.JB.1 z dnia 16 maja 2022 r. biorąc pod uwagę rodzaj, cechy, skalę i
lokalizację przedsięwzięcia, planowany zakres robót, technologię realizacji, rodzaje i ilości
wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących
środowisko, przewidywane ilości i rodzaje odpadów w fazie realizacji robót i eksploatacji
inwestycji, a także wynikający z tych uwarunkowań potencjalny bezpośredni i pośredni wpływ
na zdrowie i warunki życia ludzi, wyraził opinię, iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd
WOO.4220.364.2022.ŁT.1 z dnia 30 maja 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz
wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków
dotyczących realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w opm11 znak
GD.ZZŚ.3.435.197.1.2022.KK z dnia 1 lipca 2022 r. (wpłynęło 5 lipca 2022 r.) również nie
stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w
przedsięwzięcia i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedstawionych we wskazanej opinii warunków i wymagań.
W związku z powyższym na podstawie art. 84 ust. la ustawy ooś, w niniejszej decyzji
określono warunki korzystania ze środowiska dla etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Ww. warunki określono na podstawie wskazanego postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w
Gdańsku.
Rozstrzygając kwestię

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej
inwestycji na środowisko Wójt Gminy Pruszcz Gdański uwzględnił łącznie opinie wyżej
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wymienionych organów, dokumentację złożoną przez wnioskodawcę oraz uwarunkowania
określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. rodzaj i

charakterystykę przedsięwzięcia

- planowane

przedsięwzięcie zakłada

etapową budowę osiedla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Przewiduje się
realizację zabudowy składającej się łącznie z 19 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
W kondygnacjach nadziemnych projektowanych budynków wielorodzinnych przewidziano
łącznie 684 lokali mieszkalnych, komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Każdy z budynków projektowany jest jako obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym,
bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, niewidocznym zza attyki.
Każdy z budynków projektuje się jako dostępny bezpośrednio z poziomu terenu i wyposażony
w dźwig osobowy zapewniający pełen dostęp do wszystkich jego części dla osób
niepełnosprawnych. Budynki' wielorodzinne podłączone będą do kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej i elektroenergetycznej. Ogrzewanie budynków przewidziano ze zbiorczych
kotłowni gazowych w formie przybudowanych do elewacji 5 parterowych budynków, a
następnie rozprowadzeniem instalacji ciepłowniczej do pomieszczeń podwęzłów, w
pozostałych budynkach.
Przedsięwzięcie zakłada

ponadto budowę 22 domów jednorodzinnych wolnostojących,
dwulokalowych w południowej części terenu. Łącznie przewiduje się wykonanie 44 lokali
mieszkalnych. Każdy dom jednorodzinny projektowany jest jako obiekt dwukondygnacyjny,
bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym. Projektowane
domy posiadać będą dachy dwuspadowe. Każdy z domów projektuje się jako dostępny
bezpośrednio z poziomu terenu i dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynki
jednorodzinne
podłączone
będą
do
kanalizacji
sanitarnej,
wodociągowej,
elektroenergetycznej. W budynkach przewiduje się montaż dwufunkcyjnych pieców gazowych
zapewniających centralne ogrzewanie i ciepłą wodę używkową. Dla każdego domu
jednorodzinnego planuje się wykonanie wiaty śmietnikowej na odpady komunalne oraz
skrzynki przyłącza elektrycznego i gazowego przed głównym wejściem do budynku wzdłuż
drogi dojazdowej.
Łączna liczba mieszkańców planowanego zespołu zabudowy wyniesie ok. 2300 osób.
Na terenie przedsięwzięcia zaprojektowano układ dróg wewnętrznych oraz ciągów
pieszojezdnych, wzdłuż których projektuje się miejsca postojowe, zieleń niską oraz uzbrojenie
podziemne. Nie przewiduje się realizacji garaży podziemnych, lub kubaturowych garaży
nadziemnych. Łączna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych wyniesie 918, w
tym 861 miejsc powiązanych z zabudową wielorodzinną i 57 miejsc powiązanych z zabudową
jednorodzinną, w tym 13 przy drogach i 44 w garażach wbudowanych w kondygnacje
parterowe budynków.
Projektowane jest także wykonanie ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych
na wody opadowe, placów zabaw dla dzieci oraz ukształtowanie terenów zieleni, w tym z
formami zieleni izolacyjnej.
Planowane jest także wykonanie czterech zbiorników retencyjnych o powierzchni
2237 m2 oraz 20 ogrodów deszczowych o powierzchni 1599 m2. Wymienione prace ziemne
wykonywane będą mechanicznie. Ziemia z wykopów w ilości ok. 33200 m3 zostanie
zagospodarowana na terenie przedsięwzięcia do niwelacji, a jej ewentualny nadmiar zostanie
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odebrany przez specjalistyczną firmę i wywieziony na wyznaczone miejsce składowania lub
zagospodarowania urobku. Próchniczna warstwa gleby (humus) zebrana z terenu prac
ziemnych zostanie odłożona na czas budowy i w końcowej jej fazie wykorzystana przy realizacji
terenów zielonych.
Projektowane jest następujące uzbrojenie osiedlowe, podziemne:
· kanalizacja deszczowa o łącznej długości ok. 3308 m, zlokalizowana w pasach dróg
wewnętrznych + przyłącza do budynków;
· kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 2667 m;
· sieć wodociągowa (zbiorcza i przyłącza do budynków) o łącznej długości ok. 2690 m;
· sieć elektroenergetyczna o łącznej długości ok. 3000 m;
· sieć gazowa niskiego ciśnienia o łącznej długości ok. 1237 m.
Podane powyżej długości docelowo w projekcie budowlanym mogą się różnić +/-5%.
Na etapie eksploatacji planowane budynki wielorodzinne i jednorodzinne obsługiwane
będą przez następującą infrastrukturę techniczną:
Woda - dostarczana będzie z wodociągu wiejskiego znajdującego się w ul. Starogardzkiej, na
warunkach określonych przez gestora sieci;
Kanalizacja sanitarna - ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej
znajdującej się w ul. Starogardzkiej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
Wody opadowe - zagospodarowane zostaną na terenie przedsięwzięcia. Wody opadowe i
roztopowe z terenów nieutwardzonych, zieleni i piaskowych placów zabaw oraz z nawierzchni
przepuszczalnych zostaną zagospodarowane w miejscu ich powstania, tj. będą infiltrować w
podłoże. Wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych ( dróg wewnętrznych, miejsc
postojowych itd.), w pierwszej kolejności zbierane będą w układzie tzw. ,,małej retencji"
składającej się z zagłębionych w trawnikach (na ok. 40 cm) odparowujących niecek
retencyjnych, obsadzonych roślinnością - ogrodów deszczowych w liczbie 20, o planowanej
powierzchni ok. 1599 m2, z których następnie odprowadzane będą układem kanalizacji
awaryjnej do czterech zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 2 237m2 - przy wylotach
kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych umieszczone będą separatory substancji
ropopochodnych. Możliwości retencyjne docelowych odbiorników wód opadowych i
roztopowych wraz z planowanym układem lokalnej małej retencji wynoszą ok. 4 474 m3;
Zaopatrzenie w ciepło - budynki wielorodzinne z pięciu kotłowni gazowych o mocy 500 kW
każda, budynki jednorodzinne z indywidualnych kotłów gazowych o mocy 24 kW w każdym z
44 lokali mieszkalnych; kotłownie i budynki jednorodzinne podłączone będą do istniejącej sieci
gazowej na warunkach określonych przez podmiot Polska Spółka Gazownictwa SA;
Energia elektryczna - zasilanie osiedla w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej,
na warunkach określonych przez operatora Energa Operator SA;
Wentylacja lokali mieszkalnych i garaży wbudowanych w budynki jednorodzinne - nawiew
przez nawiewniki okienne, wyciąg przez piony wentylacyjne ponad dachy budynków.
W projektowanych budynkach wielorodzinnych nie ma hal garażowych ani innych pomieszczeń
wymagających wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w związku z tym w obrębie
istniejących i projektowanych budynków nie wystąpią zewnętrzne jednostki central
wentylacyjnych, mogące generować oddziaływanie akustyczne na otoczenie;
Gospodarka odpadami - odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach pod wiatami
usytuowanymi przy poszczególnych budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych.
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Bilans powierzchni zagospodarowania terenu:
Teren lokalizacji przedsięwzięcia ma powierzchnię 129 141 m2, w tym planowane formy
zagospodarowania zajmą:
• powierzchnia zabudowy projektowanych budynków: 17 167 m2;
• powierzchnia dróg, ciągów pieszo-jezdnych i podjazdów: 19 416 m2;
• powierzchnia miejsc postojowych: 11 531 m2;
• powierzchnia chodników, tras pieszo-rowerowych i ścieżek terenowych: 11 013 m2;
• tarasy: 1 300 m2;
• wiaty na pojemniki do odpadów: 384 m2;
• place zabaw i tereny rekreacyjne utwardzone: 1 676 m2;
• powierzchnia biologicznie czynna: 66 654 m2.
Podane powyżej powierzchnie form zagospodarowania docelowo, w projekcie budowlanym
mogą się różnić o +/-5%.
Przewiduje się realizację budynków mieszkalnych w technologii tradycyjnej. Zarówno
budynki wielorodzinne jak i jednorodzinne posadowione będą bezpośrednio na żelbetowych
ławach fundamentowych, zagłębionych poniżej poziomu przemarzania gruntu. Budynki
wielorodzinne wykonane będą z elementów żelbetowych oraz murowanych bloczków
wapienno-piaskowych typu Siłka. Z prefabrykatów żelbetowych zostaną wykonane stropy
poszczególnych kondygnacji, stropodachy, płyty balkonowe, spoczniki oraz podesty klatek
schodowych i biegi schodowe. Budynki jednorodzinne wykonane będą z murowanych bloczków
wapienno-piaskowych typu Siłka oraz elementów żelbetowych. W konstrukcji żelbetowej
zostaną wykonane biegi schodowe i podesty. Strop kondygnacji parteru prefabrykowany z płyt
typu filigran.
zlokalizowane będzie
na działkach nr: 34/62, 34/81, 33/1, 33/2, 111, 112/1 i 115/1 obręb 0016 Straszyn, w
miejscowości Arciszewo w gminie Pruszcz Gdański.
Teren lokalizacji przedsięwzięcia w całości użytkowany jest (jesień 2021 r.) rolniczo jako grunty
orne. W otoczeniu znajdują się:
- od wschodu grunty użytkowane rolniczo - grunty orne;
- od południa zabudowa wsi Arciszewo z parkiem podworskim;
- od zachodu droga wojewódzka nr 222;
- od północy teren zbiorników retencyjnych gminy Pruszcz Gdański na wodę i grunty
użytkowane rolniczo (grunty orne).
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wodno-błotnych, obszarach
wybrzeży, obszarach górskich i leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej
ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, obszarach, na których standardy jakości środowiska
zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior
i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy
ekologicznych i nie będzie wpływać na ich drożność i ciągłość. Odległość planowanej inwestycji
od najbliższego korytarza ekologicznego jakim jest korytarz Lasy Powiśla KPn-16A wynosi ok.
7,4 km na wschód od terenu planowanej inwestycji.

2.

usytuowanie

przedsięwzięcia

- planowane
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Planowana inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:
- ok. 6,47 km na północny wschód Zbiornik na Oruni PLH220106;
Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r poz. 1098) to oddalony o
- ok. 2, 9 km na południowy wschód zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park Podworski w
Wojanowie";
- ok. 1,3 km na północny wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni;
- ok. 3,93 km na północny zachód Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu;
- ok. 4,17 km na północny zachód rezerwat przyrody „Bursztynowa Góra".
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznym oddaleniu od obszarów Natura
2000 i z uwagi na skalę, lokalizację oraz rodzaj planowanej inwestycji nie przewiduje się, aby
inwestycja znacząco negatywnie oddziaływała na obszar Natura 2000. Nie spowoduje ona
utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych
w granicach ww. obszarów Natura 2000. Nie będzie wpływać negatywnie na gatunki, dla
których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary oraz nie będzie pogarszać integralności,
spójności obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na
warunki ekologiczne ostoi. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3.
Dyrektywy Siedliskowej.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 planowane
przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisły w obrębie jednolitej części
wód powierzchniowych (JCWP):
- nr PLRW200019486879 o nazwie Radunia od Strzelenki do Kanału Raduńskiego. Stanowi
ona silnie zmienioną część wód o dobrym stanie ogólnym (dobry i powyżej dobrego potencjał
ekologiczny, dobry stan chemiczny). Jest ona monitorowana i niezagrożona ryzykiem
nieosiągnięcia celu środowiskowego jakim jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego. Na obszarze wskazanej JCWP znajdują się części wód wskazane
jako obszary wrażliwe na substancje biogenne oraz obszary chronione przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, dla których poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,
dla której cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru.
Teren przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach chronionych.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie
PLGW200013. Wskazana JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry,
stan chemiczny dobry), jest monitorowana i niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Stosownie do treści art. 81 ust. 3 ustawy ooś, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku
karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter skalę i lokalizację planowanego
przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne
chroniące środowisko należy
stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia zarówno w czasie prowadzenia robót jak i podczas
eksploatacji nie wpłynie negatywnie na stan, ilość i jakość zasobów wodnych oraz na realizację
celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
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Wisły" przyjętym rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016

r., poz. 1911 i 1958).
Planowana inwestycja znajduje się na terenie głównego zbiornika wód
podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze
stref ochronnych ujęć wód.
Przedsięwzięcie

nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. DZ.U. 2021
poz. 2233 ze zm.).
Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia
2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański
- część wyżynna (Dz. Urzędowy woj. pomorskiego z 20 września 2005 r. nr 88, poz. 1814),
teren przedsięwzięcia przeznaczony jest na funkcje:
MM - zabudowa mieszkaniowa mieszana jednorodzinna i wielorodzinna;
MJ - zabudowa jednorodzinna;
MU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
MR - zabudowa mieszana miejscowości rolniczych;
Zł - zieleń izolacyjna;
KD - drogi dojazdowe;
KZ - drogi zbiorcze.
Zgodnie z zapisami ww. uchwały charakter planowanego
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

przedsięwzięcia

wpisuje się w

3.
rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska
zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania - Potencjalne
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie występować głównie na
etapie jego realizacji. Pewne uciążliwości mogą wystąpić na etapie prac przygotowawczych i
w trakcie samej budowy, jednakże będą one krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i ustąpią
niezwłocznie po zakończeniu prac. Uciążliwości te związane będą z emisją hałasu, spalin i pyłu
powstającego w wyniku pracy urządzeń budowlanych tj.: koparek, spychaczy oraz środków
transportu przewożących materiały budowlane oraz wywożących odpady itp. Ilość
emitowanych zanieczyszczeń oraz hałasu nie będzie powodowała przekroczenia
dopuszczalnych wartości odniesienia. Emisja zanieczyszczeń będzie śladowa bez istotnego
wpływu na jakość powietrza wokół placu budowy oraz nie spowoduje trwałych zmian jakości
powietrza oraz klimatu akustycznego w tym rejonie. Po zakończeniu prac budowlanych stan
sanitarny powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła.
Oddziaływania powstające

podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia będą w
większości krótkotrwałe i odwracalne a uciążliwości ustąpią wraz z zakończeniem prac
budowlanych. Zasięg oddziaływań będzie lokalny, ograniczony do terenu inwestycji. Ze
względu na wielkość prac oraz ich charakter nie ma możliwości ich wyeliminowania.
W związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawać typowe odpady wynikające
z prowadzenia prac budowlanych. Ilość powstających odpadów jest trudna do ustalenia zależy
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od wielu czynników, a przede wszystkim od staranności realizacji przedsięwzięcia. Na etapie
budowy powstaną odpady z grupy:
• 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej;
• 15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i
ubrania ochronne nieujęte w innych grupach;
• 13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz
grup 05, 12 i 19);
• na terenie zaplecza (placu) budowy powstanie również niewielka ilość odpadów
komunalnych z grupy 20 03, tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi
socjalno-bytowej pracowników na terenie budowy.
W związku z tym, że przewidywana ilość odpadów będzie niewielka, to nie będzie
wywierać istotnego wpływu na stan czystości środowiska.
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie jego
realizacji zostaną zastosowane następujące środki:
· ogrodzenie terenu przedsięwzięcia w celu zachowania bezpieczeństwa osób postronnych oraz
nieprzedostawania się na plac budowy zwierząt naziemnych z otoczenia;
· urządzenie w obrębie placu budowy zaplecza socjalnego dla pracowników wyposażonego
m.in. w przenośne toalety typu Toi-Toi lub inne, serwisowane przez uprawnione firmy
zapewniające odbiór i transport ścieków do miejsc unieszkodliwienia;
· prowadzenie prac budowlanych poza porą nocy (22 - 6) w celu ochrony otoczenia przed
hałasem;

· zraszanie dróg wewnętrznych budowy w okresach suszy, w celu ograniczenia pylenia oraz
wyposażenie placu budowy w stanowisko mycia kół, w celu uniknięcia zanieczyszczania dróg
publicznych;
· gromadzenie odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych, których odzyskanie i
unieszkodliwienie w miejscu ich wytworzenia nie jest możliwe lub uzasadnione, selektywnie,
w odpowiednich kontenerach i pojemnikach oraz zapewnienie ich transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie odnośnych umów
z uprawnionymi podmiotami;
· wyposażenie placu budowy w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju
ze sprzętu budowlanego i transportowego;
· ochrona wykopów przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych i
roztopowych;
· eksploatacja maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi nowoczesnych, wyłącznie sprawnych
technicznie w celu ochrony przed hałasem oraz przed zanieczyszczeniem powietrza;
· zastosowanie szczelnych pojemników na odpady niebezpieczne.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na
środowisko. Biorąc pod uwagę charakter planowanej działalności ocenia się, że oddziaływanie
przedsięwzięcia w trakcie jego eksploatacji będzie wpływało wyłącznie na stan powietrza
atmosferycznego i klimat akustyczny otoczenia.
Na etapie eksploatacji źródłami emisji do powietrza będą: spalanie gazu (źródła
energetyczne) oraz ruch pojazdów (źródła komunikacyjne). Ogrzewanie budynków
wielorodzinnych na terenie osiedla przewiduje się z pięciu zbiorczych kotłowni gazowych o

Strona 11 z 15

GK.6220.2.6.2022.OŚl/5

mocy 500 kW każda. Ogrzewanie budynków jednorodzinnych przewiduje się za pomocą
indywidualnych kotłów gazowych o mocy 25 kW (po jednym na każde w 44 mieszkań).
Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń komunikacyjnych z dróg i miejsc parkingowych
będzie minimalna, bez istotnego wpływu na rozkład stężeń zanieczyszczeń i nie wymaga
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, nie podlega również
obowiązkowi zgłoszenia organowi ochrony środowiska.
Po zasiedleniu budynków mieszkalnych nastąpi wzrost natężenia ruchu samochodów
osobowych na sąsiednim układzie drogowym a tym samym wzrost emisji hałasu.
Przeprowadzona analiza obliczeniowa wykazała, że prognozowane poziomy hałasu
emitowanego z dróg dojazdowych do miejsc postojowych i z miejsc postojowych na etapie
eksploatacji przedsięwzięcia będą niższe od dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (t. j. Dz. U. 2014 poz. 112). W związku z tym projektowany zespół zabudowy
mieszkaniowej wiele- i jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości
Arciszewo na działkach nr 34/62, 34/81, 33/1, 33/2, 111, 112/1, 115/1 obręb 0016 Straszyn,
gmina Pruszcz Gdański może być uznany za przedsięwzięcie nieuciążliwe pod względem emisji
hałasu do środowiska, zarówno w stosunku do własnej jak i sąsiadującej zabudowy.
Ponadto na etapie eksploatacji obiektów wytwarzane będą pewne ilości odpadów oraz
ścieków. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia odpady komunalne (grupa 20) gromadzone
będą w sposób selektywny w odpowiednich pojemnikach a następnie odbierane będą przez
uprawnione podmioty. Dodatkowo ewentualne odpady wytwarzane będą w związku z obsługą
systemów infrastrukturalnych na osiedlu, w tym funkcjonowaniem oświetlenia części wspólnej
oraz eksploatacją kanalizacji deszczowej.
Zarządca przekaże

odpady wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym stosowne
decyzje w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów).
Odpady będą przeznaczone do przetworzenia w drodze odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady
komunalne będą zbierane i przekazywane do unieszkodliwiania np. w drodze składowania w
przystosowanej do tego instalacji. Ww. odpady z grupy 13 będą obierane przez firmy
posiadające odpowiednie uprawnienia.
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie jego
eksploatacji zostaną zastosowane następujące środki:
· selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach;
· odbiór odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, przez uprawnione podmioty, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie właściwych umów;
· zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie przedsięwzięcia w sposób
zapewniający maksymalną retencję i wykorzystanie wód opadowych w miejscu powstania
opadu;
· urządzenie terenów zieleni przyobiektowej o dużym udziale powierzchniowym (powierzchnie
biologicznie czynne 66654 m2 51,6% powierzchni terenu przedsięwzięcia),
uatrakcyjniających otoczenie budynków dla ich mieszkańców, tworzenie sprzyjających
warunków dla lokalnej bioróżnorodności;
· odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;
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· odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników
na terenie przedsięwzięcia po podczyszczeniu w separatorach i osadnikach substancji
ropopochodnych.
Przedsięwzięcie

na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie negatywnie na pogłębienie
zmian klimatycznych. Nie przewiduje się aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na
funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie nie wykazuje technologicznych powiązań z innymi przedsięwzięciami,

które ze względu na rodzaj lub powodowane oddziaływania wymagałyby przeprowadzenia
postępowania w sprawie ooś.
Z uwagi na niewielki stopień zainwestowania terenu sąsiedniego od południa i
oddalenie zabudowy planowanej, nie wystąpi kumulacja zanieczyszczeń powietrza mogąca
prowadzić do przekroczenia dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia.
Kumulacja hałasu emitowanego z zainwestowania komunikacyjnego planowanego
i z zainwestowania w jego otoczeniu - istniejącego i planowanego, ze względu
na ich takie same lub zbliżone wartości, nie spowoduje praktycznie wzrostu poziomu hałasu.
Nie wystąpią w związku z tym przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku.
przedsięwzięcia

Przyjęte

rozwiązania

technologiczne nie będą powodowały ponadnormatywnego
oddziaływania na środowisko w żadnym z następujących przypadków: hałasu, zanieczyszczeń
powietrza, zanieczyszczeń wód oraz pól elektromagnetycznych.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę stanu zasobów naturalnych w
rejonie prac i najbliższej okolicy.
Nie ma podstaw przypuszczać, że wystąpi kumulowanie oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia oraz realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć, znajdujących się na
terenie, na którym planuje się realizację inwestycji, a także w obszarze oddziaływania
przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia.
Zakres oraz lokalizacja przedsięwzięcia w znacznej odległości od granic państwa
wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zarówno na etapie
realizacji i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z wykorzystywaniem lub
magazynowaniem substancji niebezpiecznych w ilościach, wykazanych w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w
zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz.
138.). Planowane przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii, w tym
przemysłowej.
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Katastrofa budowlana (w rozumieniu art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - t. j. Dz. U. 2020, poz.1333 ze zm.):
- planowany zespół budynków jednorodzinnych zbudowany będzie w typowej
technologii, na podstawie projektu budowlanego zgodnego z Polskimi Normami, co
minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy budowlanej.
Katastrofa naturalna (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r.
o stanie klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1897 ze zm.):
- planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami szczególnego zagrożenia
powodzią;

- według informacji zawartych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO
(http://geoportal.pgi.gov.pl) teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza zasięgiem
terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
W związku z powyższym, ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia a także biorąc
pod uwagę możliwe oddziaływanie na środowisko, przychylając się do stanowiska
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartego w postanowieniu znak
RDOŚ-Gd-WOO.4220.364.2022.ŁT.1 z dnia 30 maja 2022 r., Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim zawartego w opinii znak NS.9022.6.9.2022.JB.1
z dnia 16 maja 2022 r., a także stanowiska Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
zawartego w opinii znak GD.ZZŚ.3.435.197.1.2022.KK z dnia 1 lipca 2022 r., Wójt Gminy
Pruszcz Gdański stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, Wójt Gminy Pruszcz Gdański, poprzez obwieszczenie znak
GK.6220.2.6.2022.0Śl/4 z dnia 20 lipca 2022 r. zawiadomił strony o zakończeniu
postępowania dowodowego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia
się co do przeprowadzonych dowodów i zgromadzonych materiałów. Obwieszczenie
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Pruszcz Gdański a także w miejscu realizacji inwestycji poprzez Sołtysa Sołectwa Straszyn.
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 20 lipca 2022 r.
W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do przedmiotowego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Arciszewo, dz. nr
34/62, 34/81, 33/1, 33/2, 111, 112/1, 115/1, obręb 0016 Straszyn, w gminie Pruszcz Gdański".
Biorąc powyższe

pod

uwagę

orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta
Gminy Pruszcz Gdański w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Od niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie Ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbo.wetro-tiJ. z 2021, poz. 1923).
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REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Otrzymują:

1 Pełnomocnik: Krzysztof Szczepański - MSK Architekci Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 79F, 80-414 Gdańsk
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie

!(Da/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim;
3. Dyrektor zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.
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Załącznik

nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
znak GK.6220.2.6.2022.0Śl/5 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
zgodnie z wymogiem, art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na niezabudowanych, stanowiących grunt orny
działkach nr: 34/62, 34/81, 33/1, 33/2, 111, 112/1 i 115/1 obręb 0016 Straszyn, w miejscowości
Arciszewo w gminie Pruszcz Gdański.
Teren lokalizacji przedsięwzięcia ma powierzchnię 129 141 m2, w tym planowane formy
zagospodarowania zajmą:
• powierzchnia zabudowy projektowanych budynków: 17 167 m2;
• powierzchnia dróg, ciągów pieszo-jezdnych i podjazdów: 19 416 m2;
• powierzchnia miejsc postojowych: 11 531 m2;
• powierzchnia chodników, tras pieszo-rowerowych i ścieżek terenowych: 11 013 m2;
• tarasy: 1 300 m2;
• wiaty na pojemniki do odpadów: 384 m2;
• place zabaw i tereny rekreacyjne utwardzone: 1 676 m2;
• powierzchnia biologicznie czynna: 66 654 m2.
Podane powyżej powierzchnie form zagospodarowania docelowo, w projekcie budowlanym mogą
się różnić o +/-5%.
Planowane przedsięwzięcie zakłada etapową budowę osiedla budynków wielorodzinnych i
jednorodzinnych. Przewiduje się realizację zabudowy składającej się łącznie z 19 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych. W kondygnacjach nadziemnych projektowanych budynków
wielorodzinnych przewidziano łącznie 684 lokale mieszkalne, komórki lokatorskie, pomieszczenia
techniczne i gospodarcze. Każdy z budynków projektowany jest jako obiekt trzykondygnacyjny z
poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym, symetrycznym,
niewidocznym zza attyki.
Każdy z budynków projektuje się jako dostępny bezpośrednio z poziomu terenu i wyposażony
w dźwig osobowy zapewniający pełen dostęp do wszystkich jego części dla osób niepełnosprawnych.
Budynki wielorodzinne podłączone będą do kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i
elektroenergetycznej. Ogrzewanie budynków przewidziano ze zbiorczych kotłowni gazowych w
formie przybudowanych do elewacji 5 parterowych budynków, a następnie rozprowadzeniem
instalacji ciepłowniczej do pomieszczeń podwęzłów, w pozostałych budynkach.
Przedsięwzięcie zakłada ponadto budowę 22 domów jednorodzinnych wolnostojących,
dwulokalowych w południowej części terenu. Łącznie przewiduje się wykonanie 44 lokali
mieszkalnych. Każdy dom jednorodzinny projektowany jest jako obiekt dwukondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym. Projektowane domy
posiadać będą dachy dwuspadowe. Każdy z domów projektuje się jako dostępny bezpośrednio z
poziomu terenu i dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynki jednorodzinne podłączone będą do
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej. W budynkach przewiduje się montaż
dwufunkcyjnych pieców gazowych zapewniających centralne ogrzewanie i ciepłą wodę używkową.
Dla każdego domu jednorodzinnego planuje się wykonanie wiaty śmietnikowej na odpady komunalne
oraz skrzynki przyłącza elektrycznego i gazowego przed wejściem do budynku wzdłuż drogi
dojazdowej.
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Łączna liczba mieszkańców planowanego zespołu zabudowy wyniesie ok. 2300 osób.

Na terenie przedsięwzięcia zaprojektowano układ dróg wewnętrznych oraz ciągów
pieszojezdnych, wzdłuż których projektuje się miejsca postojowe, zieleń niską oraz uzbrojenie
podziemne. Nie przewiduje się realizacji garaży podziemnych, lub kubaturowych garaży nadziemnych.
Łączna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych wyniesie 918, w tym 861 miejsc
powiązanych z zabudową wielorodzinną i 57 miejsc powiązanych z zabudową jednorodzinną, w tym
13 przy drogach i 44 w garażach wbudowanych w kondygnacje parterowe budynków.
Projektowane jest także wykonanie ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych na wody
opadowe, placów zabaw dla dzieci oraz ukształtowanie terenów zieleni, w tym z formami zieleni
izolacyjnej.
Planowane jest także wykonanie czterech zbiorników retencyjnych o powierzchni
2237 m2 oraz 20 ogrodów deszczowych o powierzchni 1 599 m2.
Projektowane jest następujące uzbrojenie osiedlowe, podziemne:
· kanalizacja deszczowa o łącznej długości ok. 3 308 m, zlokalizowana w pasach dróg wewnętrznych
+ przyłącza do budynków;
· kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 2 667 m;
· sieć wodociągowa (zbiorcza i przyłącza do budynków) o łącznej długości ok. 2 690 m;
· sieć elektroenergetyczna o łącznej długości ok. 3 OOO m;
· sieć gazowa niskiego ciśnienia o łącznej długości ok. 1 237 m.
Podane powyżej długości docelowo w projekcie budowlanym mogą się różnić +/-5%.
Na etapie eksploatacji planowane budynki wielorodzinne i jednorodzinne obsługiwane będą
przez następującą infrastrukturę techniczną:
Woda - dostarczana będzie z wodociągu wiejskiego znajdującego się w ul. Starogardzkiej, na
warunkach określonych przez gestora sieci;
Kanalizacja sanitarna - ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej
znajdującej się w ul. Starogardzkiej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
Wody opadowe - zagospodarowane zostaną na terenie przedsięwzięcia. Wody opadowe i roztopowe
z terenów nieutwardzonych, zieleni i piaskowych placów zabaw oraz z nawierzchni przepuszczalnych
zostaną zagospodarowane w miejscu ich powstania, tj. będą infiltrować w podłoże. Wody opadowe
z dachów i terenów utwardzonych (dróg wewnętrznych, miejsc postojowych itd.), w pierwszej
kolejności zbierane będą w układzie tzw. ,,małej retencji" składającej się z zagłębionych w trawnikach
(na ok. 40 cm) odparowujących niecek retencyjnych, obsadzonych roślinnością - ogrodów
deszczowych w liczbie 20, o planowanej powierzchni ok. 1 599 m2, z których następnie
odprowadzane będą układem kanalizacji awaryjnej do czterech zbiorników retencyjnych o łącznej
powierzchni 2 237m2 - przy wylotach kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych
umieszczone będą separatory substancji ropopochodnych. Możliwości retencyjne docelowych
odbiorników wód opadowych i roztopowych wraz z planowanym układem lokalnej małej retencji
wynoszą ok. 4 474 m3;
Zaopatrzenie w cie pło - budynki wielorodzinne z pięciu kotłowni gazowych o mocy 500 kW każda,
budynki jednorodzinne z indywidualnych kotłów gazowych o mocy 24 kW w każdym z 44 lokali
mieszkalnych; kotłownie i budynki jednorodzinne podłączone będą do istniejącej sieci gazowej na
warunkach określonych przez podmiot Polska Spółka Gazownictwa SA;
Energia elektryczna - zasilanie osiedla w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej, na
warunkach określonych przez operatora Energa Operator SA;
Wentylacja lokali mieszkalnych i garaży wbudowanych w budynki jednorodzinne - nawiew przez
nawiewniki
okienne,
wyciąg
przez
piony wentylacyjne
ponad
dachy
budynków.
W projektowanych budynkach wielorodzinnych nie ma hal garażowych ani innych pomieszczeń

2

wymagających

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w związku z tym w obrębie
istniejących i projektowanych budynków nie wystąpią zewnętrzne jednostki central wentylacyjnych,
mogące generować oddziaływanie akustyczne na otoczenie;
Gospodarka odpadami - odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach pod wiatami
usytuowanymi przy poszczególnych budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych.
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