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Gdańsk, dnią!Omarca 2017 r'

POSTANOWIENIE
Na podstawie ań' 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego(tekstjedn. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związkuz arL.64 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego
ochronie, udzia|espołeczeństwaw ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływaniana
Środowisko (tekstjedn. Dz. U' z 2016 r,, poz.353 ze zm.) na wniosekWÓjta Gminy Chojnice
dnia 11.04.2016 r, wraz z
uzupełnieniami,
znak RŚ|GN'6220'12'1,2016 z
po przeana|izowaniu
wnioskuo wydanie decyzjio środowiskowych
uwarunkowaniachwraz z
załącznikami, w tym kańą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez soBoL
DEVELOPMENT S.K.A. poprzezpełnomocnikaPana Ernesta Kłosowskiego,
postanawiam
|' wyrazić opinię o koniecznoŚci przeprowadzeniaoceny oddziaływaniana środowisko
p|anowanegoprzedsięwzięciapn..
,,Budowa garażuz|okalizowanegow kondygnacji piwnlczneiwraz z towarzyszącą
infrastrukturą,nlezbędne d|a prawidłowejobsługi projektowanegozespołu trzech
budynków mieszkalnych wielorodzinnych'',
planowanegodo realizacjina działkachewidencyjnychnr 389172,389/37,
389/76i389171
w miejscowości
Chazykowy, gm. Chojnice;
zakres rapońu o oddziaływaniupzedsięwzięcia na środowisko
l|' okreś|ic
zgodny z ań. 66
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego
oraz o ocenach oddziaływania
na
ochronie,udzialespołeczeństwaw ochronieśrodowiska
Rapoń powinienzawieraćw szczegó|ności:
środowisko.
a) cele ochronyZaborskiegoParku Krajobrazowego;
grzybow i zwierząt,w
b) oddziaływaniena popu|acjechronionychgatunkow roś|in,
szczególnościbiorącpod uwagęwycinkędzew;
ewentua|neoddziaływaniena Środowisko
c) propozycjirozwiązanminima|izujących
umoż|iwiających
wyeliminowanieoddziaływania;
oraz rozwiązaąa|ternatywnych
d) oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich moż|iwych środkow
łagodzącychnegatywneoddziaływaniewraz z oceną istotnościoddziaływańd|a
poszczego|nych komponentow środowiska przyrodniczego;
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e) opis planowanego przedsięWzięcia,a w szczegÓlności:charakterystykęcałeg
pzedsięwzięcia (w tym zabudowy mieszkaniowej wraz z towazyszącą
infrastrukturą)
i warunkiużytkowania
terenupodczas wykonywaniaprac;
f) ana|izy skumu|owanegooddziaływaniap|anowanej inwestycji z istniejącymii
planowanymipzedsięwzięciami o takim samym |ub podobnym oddziaływaniu
znajdującymi s ię w sąsiedztwiep|anowanego zamierzenia,,
g ) rozpoznaniawarunków hydrogeo|ogicznychterenu;
h) ana|izyWpływuinwestycjina stosunkigruntowo-wodneprzedmiotowegoterenu;
i) ana|izywpływupzedsięwzięcia na ce|e środowiskowezawartew p|anie
gospodarowaniawodami na obszarze dorzecza,w odniesieniudo usytuowania
pzedsięwzięciawzg|ędemzlewni ijednolitychczęŚci wod - stosowniedo treŚci
2008r.o udostępnianiuinformacjio
ań' 81 ust. 3 ww. ustawyz dnia 3 pażdziernika
w ochronieśrodowiska
środowisku
i jego ochronie,udzia|espołeczeństwa
oraz o
w tym:
ocenach oddziatywaniana środowisko,
- okreś|enia
jedno|itejczęściwód powiezchniowych(JcWP) i podziemnych
(JCWPd) zlokalizowanychna obszaze przedmiotowejinwestycji,
- przedstawieniace|ów środowiskowych
wynikającychz p|anu
gospodarowaniawodami na obszaze dorzecza, ustalonychdla ww. JCWP
iJCWPd,
- określenie
wpływupzedsięwzięciana moż|iwoŚcosiągnięciace|ów
środowiskowych
zawańych w p|aniegospodarowaniawodamina obszarze
dorzecza wraz z uzasadnieniem;
j) ana|izy oddziaływaniap|anowanegopzedsięwzięcia na k|imat i jego zmiany
(mitygacja,czy|i łagodzeniepŻez pzedsięwzięcie zmian k|imatu)oraz wpływu
klimatu i jego zmian na pzedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian
klimatu).

UZASADNIEN!E
r. do Regiona|nego
Dyrektora
ochronyŚrodowiskaw Gdańsku
Dnia 15.o4.2o16

z dnia 11.04.2016
r'
wniosekWojtaGminy Chojniceznak RŚiGN.622o.12.1.2016
wpłynął
o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzeniaoceny oddziaływania
d|aww..przedsięwzięcia.
na środowisko
pismami:znak RŚiGN'6220.12.5.2016
z dnia27.O4'2016
uzupełniano
r,,
Wniosekpowyższy
r., znak RsiGN.6220.12.17.2016
z dnia 27.05.2016
z dnia
znak RŚiGN'622o.12.7'2016
z dnia 14'1o,2016 r,, znak
22.07'2016 r', znak RŚ|GN.622o.12'18.2016
13.12.2016
r..
znak
RŚ|GN.6220.12.26.2016
z dnia
z
dnia
RŚiGN.622o.12,23.2o16
r.
24.02.2017
2015r o zmianie
Z dniem '1 stycznia2017 r. weszław życieustawaz dnia 9 pażdziernika
i jego ochronie,udziale społeczeństwaw
ustawy o udostępnianiuinformacjio środowisku
ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływaniana środowiskooraz niektÓrychinnych
zmianyco do wymagań,
ustaw(Dz. U. z 2015r,poz. .1936ze zm.).Ustawata wprowadziła
jakim powinnaodpowiadaćkańa informacyjna
przedsięwzięcia'
W pzedmiotowejsprawie
przepisu.
wymaganiaaktua|nego
uzupełnienia
wyczerpują
w tokupostępowania
złoŻone
dyrektorochronyŚrodowiska
Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1 ustawyoośregiona|ny
wydaje opinię dotyczącą obowiązkuIub braku obowiązku przeprowadzeniaoceny
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przedsięwzięc
przedsięwzięcia
mogących
d|a p|anowanych
na środowisko
oddziaływania
potencja|nie
na Środowisko,o którychmowa w ań. 59 ust. 1 pkt.2
znaczącooddziaływac
Rady Ministrów
są W s 3 rozporządzenia
ww.ustawy.Rodzajetychpzedsięwzięcokreś|one
na
z dnia 9 |istopada2010r'w sprawiepzedsięwzięcmogącychznaczącooddziaływac
jedn.
(tekst
Dz. U. z2016 poz'71 ze zm.).
środowisko
opinia ta uzyskiwanajest w proceduze wydawaniadecyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,ktorej wydanie następuje pzed uzyskaniem jednej z decyzji
w art.72ust.1 i 1a ww.ustawy.
wymienionych
Regiona|nyDyrektorochrony SrodowiskaW Gdańsku, po dokonaniu ana|izy
pzedsięwzięcia
pzedłoŹonej
stwierdził,
iz:
w tymkańy informacyjnej
dokumentacji,
pzedsięwzięcie
zgodniez $ 3 ust' 1 pkt56 |it'a) ww.
zostałozakwalifikowane
|. P|anowane
2010r, tj.: ,,garaŻe,parkingi
9
|istopada
Rady
Ministrow
z
dnia
rozpoządzenia
samochodowelub zespołyparkingow,w tym na potrzebyplanowanych,realizowanychlub
zrealizowanychprzedsięwzięc,o ktorychmowa w pkt 50, 52-55i 57, wraz z towanyszqcq
o powierzchniużytkowejnie mniejszejniż0,2 ha na obszarachobjętych
im infrastrukturq,
mowawart.6usf.l pkt 1-5,8i9 ustawyzdnia16
formamiochronyprzyrody,oktorych
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w ań.6 usf. 1 pkt 1-3tej ustawy,pny czym przez powienchnię użytkowqrozumie
sĘ sumę powiezchni zabudowy i powienchni zajętej przez pozostałekondygnacje
nadziemne i podziemne mienone po obrysie zewnętrznymnutu pionowego obiektu
budowlanego".
W związkuz powyŻszyminwestyqaza|iczasię do pzedsięwzięcmogącychpotencja|nie
znacząco oddziaływaćna środowisko,którego rea|izacjawymaga uzyskania decyzji o
uwarunkowaniach.
środowiskowych
ll. W związku z rodzajem i |oka|izacjąpzedsięwzięcia, wykluczona jest możliwośc
poza granicamiPo|ski
pzedsięwzięciana obszarypołożone
planowanego
oddziaływania
Nie zachodzą więc pzesłanki do
zarówno na etapie rea|izacjijak i eksp|oatacji.
pzeprowadzenia postępowaniaW sprawie oceny oddziaływaniana Środowisko
transgranicznym.
w kontekście
w ań. 63 ust. 1 ww. ustawyoraz informacje
Ana|izującłączniekryteriaokreś|one
pzedsięwzięcia
tut.organwziąłpod uwagę.
zawańew karcieinformacyjnej
1. Rodzai i charaktervstvkaprzedsiewziecia_ Zakres całejinwestycjiobejmuje:budowę
z garaŻempodziemnym,wykonanie
budynkÓwmieszka|nych
trzech wielorodzinnych
ciągu pieszo - jezdnego, p|acu zabaw oraz niezbędnychuządzeń budow|anychi
infrastrukturytechnicznej,takiej jak pzyłącza i instalacje:wodociągów,kana|izacji
P|anowanegaraŻepodziemne(wrazz
sanitarneji deszczowejoraz e|ektroenergetyczne.
towazyszącą im infrastrukturą)będą obsługiwałyprojektowanyzespoł trzech
wie|orodzinnych.
z garaŻempodziemnymbudynkowmieszka|nych
trzykondygnacyjnych
projektuje
się łącznieokoło57 loka|imieszka|nych,
budynkach
W trzechprojektowanych
Zaprojektowano
około115
tj. w kazdymz budynkowpo około19 lokalimieszkalnych.
w garażupodziemnymna powiezchniokoło3000 m2 (w tym d|a
miejscparkingowych
ruchowo poruszającychsię na wózkach inwaIidzkich)'
osob niepełnosprawnych
utwardzeńterenunie pzeznaczonychna miejsca postojowe
Powiezchnia pozostałych
wynosiokoło22oOm2;
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- Planowanepzedsięwzięciez|oka|izowane
2 . Usvtuowanieprzedsiewziecia
zostaniend
Charzykowy,gm.
działkachnr:389172,389/37,389/76' 389171,w obrębiei miejscowości
jest
połozony
przy
mieszkaniowym
MikołajaReja w
Teren
istniejącym
osiedlu
Chojnice.
Charzykowych, W sąsiedztwie powiatowej drogi pub|icznej. P|anowana inwestycja
znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 Bory Tucho|skie PLB220009.
Pzedsięwzięcie znajdujesię w ZaborskimParku Krajobrazowym;
Rodzai i ska|a moż|iweoooddziałvwaniana elementv Środowiska zarówno na etapie
rea|izacii pzedsiewzięcia iak i ieqo funkcionowaniaoraz przewidywaneuciąż|iwoŚci
związane z rea|izacjąpzedsięwzięcia, dotycząceW szczegó|ności:
Zgodnie ze Standardowym Formu|arzem Danych (aktua|izacja:grudzień 2016 r.)
przedmiotamiochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucho|skiePLB220009 są: bąk,
bączek, bocian biały,bocian czarny, łabędŹkrzyk|iwy,podgozałka,tzmie|ojad, kania
ruda, kania czarna, bielik, błotniakstawowy, rybołow,derkacz, żuraw, rybitwa rzeczna,
rybitwabiałowąsa,rybitwaczarna, puchacz,włochatka,|e|ek,zimorodek,dzięciołczarny,
|erka, perkozek, perkoz dwuczuby, czap|a siwa, łabędŹ niemy, gęgawa, krakwa,
cyraneczka, cyranka, gą9oł, sz|achar, nurogęŚ, wodnik, kokoszka, kszyk, samotnik,
brodziecpisk|iwy,siniak,dudek,p|iszkagórska i kormoranczarny'
Z danych inwentaryzacyjnychposiadanych pzez organ (dokumentacjaP|anu Zadań
Ochronnychobszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PL8220009, 2012) nie wynika, by na
przedmiotowejdziałcestwierdzonostanowiska gatunkow ptaków stanowiącychprzedmiot
ochrony W WW.obszarze Natura 2000. Najb|iżejstwierdzonestanowiska to stanowisko
Żurawia znajdujące się ok. 0,8 km na połnocnywschód od granicy działek na których
znajduje się przedmiotowa inwestycja. Zarządzenie Regiona|nego Dyrektora ochrony
Środowiska w Gdańsku i Regiona|negoDyrektoraochrony Środowiska w Bydgoszczy z
dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowieniap|anu zadań ochronnych d|a obszaru
Natura 2000 Bory Tucholskie P18220009 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015r., poz. 1161)
wskazuje, ie zagroŻeniemd|a ptaków, będących pzedmiotem ochrony w obszaze moie
byc m.in. osuszanie mokradeł,obniżeniepoziomu wód gruntowychi powierzchniowych,
niepokojenie przez ludzi W miejscach |ęgowisk i zimowisk, chemiczne skażenie
środowiska.
Zakres inwestycji, po|egający na budowie garaźrui miejsc postojowych na terenie
warunki rea|izacji inwestycji
częŚciowo przekształconym antropogenicznie,
przedstawione W karcie informacyjnej przedsięwzięcia, krotki czas rea|izacji
pzedsięwzięcia oraz |okalizacja poza sied|iskami gatunków chronionych w ramach
obszaru Natura 2000 Bory Tucho|skie PLB 220009, wyk|ucza mozliwośó utraty
powierzchni i fragmentacjisied|isk gatunkÓw stanowiącychprzedmiot ochrony w ich
granicach' Mając na uwadze położenie geograficzne oraz ska|ę i charakter
pzedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczac, aby rea|izaĄa inwestycji mogłarówniez
spowodowacmodyfikacjęwarunkoweko|ogicznychostoi,tym samym: pogorszeniestanu
i zwieząt, d|a ktorychochronyzostały
siedlisk przyrodniczych|ubsiedliskgatunków roś|in
Wyznaczone Ww. obszary Natura 2000; wpłynąÓ negatywniena gatunki, dla ktorych
obszarow Natura 2000
ochrony obszary te zostaływyznaczone;pogorszyc integralnośĆ
lub ich powiązaniaz innymobszarami.Nie jest więc koniecznepzeprowadzenie oceny W
trybieart. 6.3 DyrektywySiedliskowej.
Niemniej jednak przedsięwzięcieznajduje się w Zaborskim Parku Krajobrazowym.
Zgodnie z treścią$ 3 UchwałyNr 147All|/11SejmikuWojewodztwaPomorskiegoz dnia
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(Dz. Urz.Woj. Pom. Nr
27 kwietnia2011r. w sprawieZaborskiegoParkuKrajobrazowego
66 z 2011 poz. 1459)oraz ań. 17 ust. 3 ustawyz dnia 16 kwietnia2oo4 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zm.) rea|izai1aprzedsięwzięcmogących
jest moz|iwawyłącznie,
gdy z oceny oddziaływania
znaczącooddziaływać
na środowisko
na środowiskowynika brak wpływuna chronioneekosystemyw Zaborskim Parku
Krajobrazowym.W tej sytuacji przedsięwzięciepowinno zostać poddane ocenie
oddziatywania
na środowisko
w zakresiewpływuna ekosystemychronionew granicach
ZaborskiegoParku Krajobrazowego.
Regiona|nyDyrektor ochrony Środowiska zaznacza potzebę rozpoznaniawszystkich
jakie
zagroŻeńoraz usta|eniasposobÓw przeciwdziałania
ewentua|nych
tym zagroŻeniom,
mogąwyniknącz Ww.zamierzenia.
Reasumując,po dokonaniuana|izypowyższychuwarunkowań,uwzg|ędniając
ska|ę
przedsięwzięcia,wie|koŚć zajmowanego terenu, a takżrc rodzaj i ska|ę mozliwego
oddziatywaniainwestycji,tut. organ uznał,iż konieczne będzle przeprowadzenieoceny
oddzlaĘwania na środowisko,Wymaganejań. 63 ustawyz dnia 3 paidziernika2008 r.
o udostępnianiu
informacjio środowisku
i jego ochronie,udzia|espołeczeństwa
w ochronie
środowiskaoraz o ocenach oddziatywaniana środowisko,
oraz sporządzenierapońu
w zakresieokreślonym
w art.66 ust.1 ustawyooś.

Wobecpowyższeg
o Rosta
nowi.94,@.psqlie.
Na postanowienieniniejsze/rieffi.'.p1ięvr;q
}bzenia zaŻa|enia.
Zgodniez art' 142

Kpapostanowieniewtymzakresier."dffii,'t"wodwołaniuoddecĘi.

:'erl rcrn;'llnyDyrektor
LJoł]ło.t\y Sro{owiska

ska
|'lii tl tttą.b{ąkow

Otrzvmuia:
1. WójtGminyChojniceu|.3,1Stycznia56a89.600Chojnice
2. Jakub Kijewski PRĄCOWNIA ARCHITEKTONICZNAAPSYDA JAKUB KIJEWSKI ul.
Kosza|ińska3713,78-400Szczecinek
3. soBol DEVELOPMENTs.K.A' u|.BitwypodPłowcami32118,81-730
Sopot
popzez WÓjtaGminyChojnice
(! Stronypostępowania
5. RDoŚ
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Chojnice, dnia 02 marca 2OI7r.
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Za potwierdzeniem odbioru

PSSE-NZ-9201-166t39I1I16
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N

CHOJNICE
ul. 31 SĘcznia56a
89.600CHOJMCE

OPINIA
Napodstawieart.3 iart.10 ust.2 ustawyzdnia 14-03-1985r.
o Państwowej
InspekcjiSanitamej(tj. Dz.U. zf015r., poz. I4|2) art.59 ust. 1, art,64 ust.3, w zvnązkuz art.78 ust. 1 pkt 2)
oraz art.72, ust, 1, ustawy z dnia 3-10-2008r. o udostępnianiu
informacjio środowisku
i jego
ochronie,udzia|espołeczeństwa
w ochronieśrodowiska
otaz o ocenachoddziaływania
na środowisko (tj. Dz.U. z 20I6t.,poz. 353 ze zm.),$ 3, ust. l. pkt 56 rozpotządzenia
Rady Ministrów z dnia
(tj. Dz.U.
9-1l.20tr0r.w sprawieprzedsięwzięć
mogącychznaczącooddziaływaĆ,
na środowisko
2016r.poz.71),poZapoznaniu
się z kolejnym (czwartym)wnioskiemWójta Gminy Chojnice,po
korektachwprowadzanychpyzezInwestoraznak: RSiGN.6220.12.26.20I6
z dnia24-02-2017r.
(ovpływ28.02-20|h.) ,,...o wydanie opinii co do potrzebyprzeprowadzeniaoceny oddziaływania
przedsięwzięciana środowiskoi ewentualnegozakresuraportudla przedsięwzięciapn: ,,Budowa
garażuzlokalizowanego w kondygnacji piwnicznej wraz z towarzyszącąinfrastrukturą, nie.
zbędnedla prawidłowejobsługiprojektowanegozespołutrzech budynków mieszkalnychwie.
lorodzinnych'',planowanegodo rea|izacjina działkachewidencyjnychnr 389172,nr 389137,nr
389176,nr389l]| w miejscowości
Charrykowy, obrębewidencyjnyCharzykowy'gm. Chojnice'

PAŃsTwowY

PowIATowY INSPBKToR SANITARNY w CHoJNICACH,

wy r aża opinię, ż,er ea|uacja przedsięw zięcia wyma ga p rzep rowadzenia
oceny oddziatywania na środowisko.
Raport na|eĘ sporządzić zgodnie z postanowieniami ań. 66 i art. 67 ustawy z dnia 03-l02008r. o udostępnianiuinformacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie
środowiskaoraz o ocenachoddziaływaniana środowisko(tj. Dz.U. 2076r.,poz. 353).
W raporcieuwzględnić:ochronęzdrowia i zycia ludzi w istniejąceizabudowie mieszkaniowej:
znaczne ograniczenie nasłonecznieniaistniej4cej zabudowy od strony wschodniej i południowowschodniej oraz realną możliwośćpowstania konfliktów społecznych.Raport winien wskazaó skuteczne metody. które wykluczą uci4zliwościpłynącez realizacji i eksploatacji tego zadania.
Wójt Gminy Chojnice, prowadząc postępowanieadministracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowychuwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zwrocił się po raz kolejny do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wyrażenie opinii co do koniecmoza|<reściprzeprowadzeruaocenyoddziałyrvaniaprzedsięwzięciana środowiskoi ewentualneokreślenie
podpisaną
m.in.: informację o obowi4zującychm,p,z,p.t'i ujednoliconą KIP,
su raportu'załączając
przez: mgr iniz.arch. Jakuba Kijewskiego i mgr inż. Dariusza Kijewskiego.
Planowanie przedsięwzięcie zostanie z|oka|izowane na działkach nr: 389172, 389137,
389176,38917|,w obrębiei miejscowościCharzykowy, gm. Chojnice. Terenjest położonyprzy istniejącym osiedlu mieszkanio.wym Mikołaja Reja w Charzykowach, w sąsiedztwie powiatowej drogi
publicznej. Planowany garaz podziemny ma wymiary około 32mx 96m. Powierzchnia projektowanych utwardzeń około 2.200m2.Powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych
około 1.600m2.Powierzchnia całkowita garaiu około 3.000m2.Powierzchnia biologicznie czynna
około4051,00m2.Wymagana ilośćmiejsc postojowychzgodnie zmpzp _ około |I.4 szt.;zaptojek.
towano około 115 miejsc parkingowych w garuŻupodziemnym na powierzchni około 3.000m2(w
tym dla osób niepełnosprawnychruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich).
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Uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniachdla przedmiotowejinwestycjina.
stąpi przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej
projekt budowlanyi udzielającejpozrłotóniana
budowę.
Na podstawi9ry.Ł Ęformacji stwierd".ono,
żeww. ptzedsięwzięcie_ zgodnie$3, ust. l. pkt
56 rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 9 listopada2Oi0r. w sprawieprzeisięwzĘe.*ogący"}'
znaczącooddziaŁywać
na środowisko(Dz. TJ,z 2016r.poz. 7D : zaiczinejest do pi'.a'iĘ*źięe
mogącychpotencjalnie ZnaczącooddziaĘwaćna środowisko.

.QrzuquiŁ

( l .}Vójt Gminy Chojnice,ul. 3 | Stycznia56ą 89.ó00 Chojnice.
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