Sztum, dnia 24.01.2022r.
GKV.6220.4.4.2021
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust.
1 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku, który
złożyła Pani ………… Prezes Zarządu PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 54/7 w obrębie
Gościszewo, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 54/7, obręb
Gościszewo, gmina Sztum, o mocy do 8MW
orzekam:
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.
nr 54/7 w obrębie Gościszewo, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce
nr 54/7, obręb Gościszewo, gmina Sztum, o mocy do 8MW.
2. Nałożyć na wykonawcę poniższe wymagania dotyczące etapu realizacji, eksploatacji
i likwidacji przedsięwzięcia oraz ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym:
Warunki dotyczące etapu realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia:
a) rozpoczęcie prac ziemnych, na potrzeby budowy instalacji, przeprowadzić poza
okresem gniazdowania większości gatunków ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do
31 sierpnia); w przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe
będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą
wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest
wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy
potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów,
gadów i małych ssaków, codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac
przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza
teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska; przenoszenie prowadzić pod
nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego
sprzęt dezynfekować; wyniki nadzoru potwierdzić w dokumentacji farmy;
c) wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji
przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju
drzewa powinna wynosić 1,5-2m; w przypadku występowania na drzewach plech
chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień
drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów; obłamane gałęzie na drzewach
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)
n)

o)
p)

q)
r)
s)

t)

natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczyć środkami zapobiegającymi
rozwojowi patogenów; krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać
obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu;
ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiału ażurowego z pozostawieniem wolnej
przestrzeni od gruntu na wysokości min. 20cm;
roboty budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. godzinach 6.00-22.00;
wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczenia i usuwania ewentualnych
rozlewów olejowych;
mycie paneli prowadzić wyłącznie przy użyciu czystej wody;
powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację;
powierzchnie trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem
narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów;
dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania
odpowiedniej wysokości traw;
pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia,
dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową,
wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na
przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji
potwierdzić wpisem w dokumentacji farmy;
do obsiania terenu wykorzystać gatunki właściwe geograficznie i siedliskowo;
zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć
w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów
i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymiana oleju środków transportu,
maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych,
zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowowodnego i wód powierzchniowych;
podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach
sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni;
zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość,
składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych
oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren
działki Inwestora;
w przypadku likwidacji farmy fotowoltaicznej zdemontować wszystkie elementy farmy
fotowoltaiczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
proces likwidacji farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykona
właściciel instalacji. Nie dopuszcza się sytuacji pozostawienia odpadów właścicielowi
gruntu;
podczas likwidacji inwestycji prace prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić skażenie
gruntu i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi oraz wyciekami oleju oraz
zabezpieczyć teren w odpowiednie środki/materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie
zebranie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
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u) podczas likwidacji inwestycji prowadzić właściwą gospodarkę odpadami zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, powstałe odpady przekazać
uprawnionym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia
w zakresie, odbierania, unieszkodliwiania lub odzysku;
v) po likwidacji inwestycji przeprowadzić rekultywację terenu zajmowanego przez
elektrownie
poprzez
przywrócenie
środowiska
glebowego
do
stanu
przedrealizacyjnego, w tym uzupełnienie ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku
prowadzenia wykopów.
Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym:
a) zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy
absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu
efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu;
b) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych tak, by ich wysokość wraz ze
stelażem nie przekraczała 4m;
c) zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku
transformatora olejowego przewidzieć jego posadowienie w szczelnych wannach lub
jego wyposażenie w misy olejowe, umożliwiające przejęcie płynów eksploatacyjnych
w wypadku awarii;
d) moduły fotowoltaiczne rozmieścić w odległości minimum 50 m od budynków
mieszkalnych, stacje transformatorowe usytuować w odległości nie mniejszej niż 100 m
od budynków mieszkalnych.
3. Uczynić Charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 17.05.2021r. do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum został złożony wniosek
(nr rej. 4830/21), który złożyła Pani …………….. Prezes Zarządu PCWO Energy Projekt Sp.
z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na dz. nr 54/7 w obrębie Gościszewo, gmina Sztum”, przewidzianej do
realizacji na działce nr 54/7, obręb Gościszewo, gmina Sztum, o mocy do 8MW.
Działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735),
w związku z art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247) obwieszczeniem
oznaczonym numerem GKV.6220.4.2021 z dnia 31.05.2021r. zawiadomiono o wszczęciu
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie strony postępowania.
W obwieszczeniu wskazano na możliwość zapoznania się z wnioskiem oraz dokumentacją
sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
Działając w oparciu o art. 64 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247), pismem oznaczonym numerem GKV.6220.4.2.2021 z dnia 02.06.2021r.
wystąpiono z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu o wyrażenie opinii w przedmiocie
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konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na
środowisko.
Dnia 22.06.2021r. (nr rej. 6002/21) wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Elblągu o sygn.
GD.ZZŚ.2.435.123.2021.MK
z
dnia
16.06.2021r.
nie
stwierdzająca
potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 54/7 w obrębie Gościszewo, gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działce nr 54/7, obręb Gościszewo, gmina Sztum, o mocy do
8MW. Uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż: „Po przeanalizowaniu załączonej
do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację
przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie
przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan
jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich
w «Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły», przyjętym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1911 i
1958)”. Jednocześnie organ określił następujące warunki i wymagania:
a) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć
w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i
zapewnić ich sukcesywny wywóz;
b) wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
c) należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
d) zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymiana oleju środków transportu,
maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych,
zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowowodnego i wód powierzchniowych;
e) podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach
sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni;
f) w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę
demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki
biodegradowalne;
g) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość,
składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych
oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
h) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zabezpieczyć je przed
wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej
pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek jego
awarii. Misa olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie
przedostanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego;
i) wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren
działki Inwestora.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku opinią z dnia 17.06.2021r.
o sygn. SE.NS.80.4461.37.2021.EK (data wpływu 23.06.2021r., nr rej. 6049/21) stwierdził
iż dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.
nr 54/7 w obrębie Gościszewo, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 54/7,
obręb Gościszewo, gmina Sztum, o mocy do 8MW wymaga się przeprowadzenia oceny
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oddziaływania na środowisko. Uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż „Na etapie
realizacji, jaki i likwidacji przedsięwzięcia będą występować emisje: hałasu oraz
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, pochodzących z pracy sprzętu budowlanego oraz
ruchu pojazdów obsługujących plac budowy. W trakcie budowy jak i likwidacji będą
powstawały odpady. Zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji
przedsięwzięcia, przy niedostatecznym zabezpieczeniu obiektu (transformatora) oraz terenu,
może wystąpić ryzyko skażenia gleby oraz wód powierzchniowych
i podziemnych
produktami ropopochodnymi (w wyniku niekontrolowanych wycieków z pojazdów
obsługujących plac budowy oraz oleju technicznego z transformatora). Na etapie realizacji
przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania prawdopodobieństwo oddziaływania na
środowisko może być związane z przekształceniem powierzchni terenu, a tym samym
wyłączenie części powierzchni z upraw. Instalacja fotowoltaiczna prowadzić może do zmiany
warunków świetlnych terenu oraz zmiany warunków wodnych (nierównomierne pokrycie
opadami powierzchni terenu). Lokalizacja paneli fotowoltaicznych zmienić może w znacznym
zakresie postrzeganie krajobrazu i obniżenie jego walorów oraz wywołać konflikty
społeczne.”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem RDOŚ-GdWOO.4220.492.2021.AJ.1 z dnia 17.06.2021r. (data wpływu: 22.06.2021r., nr rej. 5999/21)
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 54/7 w obrębie
Gościszewo, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 54/7, obręb
Gościszewo, gmina Sztum, o mocy do 8MW. Jednocześnie wskazał na konieczność
określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków
dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
a) rozpoczęcie prac ziemnych, na potrzeby budowy instalacji, przeprowadzić poza
okresem gniazdowania większości gatunków ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do
31 sierpnia); w przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe
będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą
wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest
wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy
potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów,
gadów i małych ssaków, codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac
przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza
teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska; przenoszenie prowadzić pod
nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego
sprzęt dezynfekować; wyniki nadzoru potwierdzić w dokumentacji farmy;
c) wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji
przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju
drzewa powinna wynosić 1,5-2m; w przypadku występowania na drzewach plech
chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień
drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów; obłamane gałęzie na drzewach
natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczyć środkami zapobiegającymi
rozwojowi patogenów; krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać
obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu;
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d) ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiału ażurowego z pozostawieniem wolnej
przestrzeni od gruntu na wysokości min. 20cm;
e) roboty budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. godzinach 6.00-22.00;
f) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczenia i usuwania ewentualnych
rozlewów olejowych;
Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
g) mycie paneli prowadzić wyłącznie przy użyciu czystej wody;
h) powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację;
i) powierzchnie trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem
narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów;
dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania
odpowiedniej wysokości traw;
j) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia,
dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową,
wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na
przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji
potwierdzić wpisem w dokumentacji farmy;
k) do obsiania terenu wykorzystać gatunki właściwe geograficznie i siedliskowo;
Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym:
a) zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy
absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu
efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu;
b) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych tak, by ich wysokość wraz ze
stelażem nie przekraczała 4m;
c) zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku
transformatora olejowego przewidzieć jego posadowienie w szczelnych wannach lub
jego wyposażenie w misy olejowe, umożliwiające przejęcie płynów eksploatacyjnych w
wypadku awarii.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2019r., poz. 1839) kwalifikowane jest jako: „zabudowa
przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na
obszarach innych niż wymienione w lit. a”.
Na podstawie art. 85 ust. 1 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2373 ze zm.) organ prowadzący postępowanie dokonał szczegółowej analizy
uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy uwzględnionych przy
stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a mianowicie:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
A. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki ewidencyjnej
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nr 54/7 obręb Gościszewo, gmina Sztum. Całkowita powierzchnia nieruchomości, na których
planowane jest przedsięwzięcie wynosi 7,23 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez
obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym
tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić do 4,00 ha. Zgodnie
z ewidencją gruntów przedsięwzięcie realizowane będzie na użytkach rolnych klasy RIVa,
RIVb. W ramach inwestycji przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej wraz
infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 8 MW.
Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 20 tys. szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy do 8 MWp, usytuowanych na działce nr ewid. 54/7 w miejscowości
Gościszewo, gm. Sztum. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych
konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie. Panele zostaną podłączone do
inwerterów o łącznej mocy do 8 MWp, zamieniających prąd stały na przemienny
o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą
umieszczone w stacji kontenerowej usadowionej na gruncie, bądź bezpośrednio pod
panelami w tzw. złączach kontrolnych.
Projektuje się zastosowanie prefabrykowanej stacji kontenerowej z zastosowanie
transformatora napięcia nN/Sn. Łączna moc stacji, która będzie obsługiwać projektowaną
instalację fotowoltaiczną będzie miała moc do 8 MW. Kontener będzie wyposażony
w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb
własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu,
ogrzewania i wentylacji.
Panele fotowoltaiczne zostaną połączone w zestawy (rzędy, stringi), a następnie
z inwerterami za pomocą nadziemnych przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych po
konstrukcjach wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemię. Projektuje się
zastosowanie stalowej, ocynkowanej wolnostojącej konstrukcji montażowej pod panele
fotowoltaiczne, składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz
elementów mocujących. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą
pionowych pali. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się
wykonanie podziemnej linii kablowej, pomiędzy stacjami kontenerowymi a miejscem
przyłączenia do sieci. Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej
głębokości, na przygotowanym do tego podłożu z warstwą podsypki, oraz zabezpieczona
taśmą ostrzegawczą.
Droga dojazdowa na terenie inwestycji będzie posiadać nawierzchnię gruntową ulepszoną
(mechanicznie utwardzony grunt) i szerokość nie mniejszą niż 3 m.
Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane
okresowo. Przewidywany czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi do około 30 lat.
Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:
− stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły
fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowane na gruncie,
− panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 8 MWp w ilości do 20000 szt.,
− inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 8 MWp w ilości do 160 szt.,
− stacje transformatorowe do 8 szt.,
− pośrednie rozdzielnice napięcia,
− układy pomiarowo – zabezpieczające,
− trasy oraz linie kablowe,
− instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe,
− dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze,
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− ogrodzenie, monitoring.
B. Powiązań z innymi przedsięwzięcia, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem:
Analizując możliwe oddziaływania skumulowane, można stwierdzić, że na terenie na którym
planuje się realizację inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania, nie znajdują się i nie są
planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się
z potencjalnym oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsięwzięcia tego typu
nie będą się również znajdowały w okolicy planowanej inwestycji. Najbliższe planowane
przedsięwzięcie tego rodzaju będzie oddalone ponad 900m. W związku z powyższym nie
dojdzie do kumulowania się oddziaływań.
C. Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
Planowa inwestycja wykorzystuje energię słoneczną. Jest zlokalizowana na terenie
użytkowanym rolniczo, które określono w ewidencji gruntów jako grunty orne. W ramach prac
związanych z realizacją zaplanowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się usuwania drzew
oraz zakrzewień. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę i wzbogaci bioróżnorodność
biologiczną w jej obrębie. Na etapie budowy wzrośnie zużycie wody w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi. Ziemia wydobyta z wykopów po trasach kablowych
zostanie odłożona i wykorzystana do przysypania powstałych już tras kablowych. Na etapie
eksploatacji zużycie wody będzie nie wielkie i związane będzie jedynie z okresowym myciem
paneli.
D. Emisji i występowania innych uciążliwości:
Na etapie realizacji inwestycji będzie występowała emisja zanieczyszczeń w związku
transportem materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn, co związane jest
z powstającymi spalinami i pyłami w wyniku spalania oleju napędowego. Transport
elementów elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz
praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miała wpływ na jakość
powietrza (emisja tlenków azotu, tlenków węgla i węglowodorów alifatycznych oraz
aromatycznych do powietrza, a także emisja tlenków siarki i pyłów) na terenie lokalizacji
elektrowni fotowoltaicznej. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, ograniczone
czasem trwania prac budowlanych, punktowe oraz nieznaczące. Ponadto praca ciężkiego
sprzętu spowoduje powstawanie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym poziomem
hałasu. Jednakże emisja hałasu będzie miała charakter punktowy, krótkotrwały i ustający po
zakończeniu prowadzenia prac. Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą wiąże się z wytworzeniem niewielkiej ilości odpadów, które
w całości zostaną przekazane firmom zewnętrznym celem unieszkodliwienia.
Na etapie eksploatacji będą powstawać znikome ilości zanieczyszczeń powietrza w wyniku
spalania paliw przez maszyny i urządzenia celem obsługi farmy fotowoltaicznej (konserwacja
urządzeń czy wykaszanie roślinności niskiej). Emisja hałasu przez elementy farmy
fotowoltaicznej (inwertery i transformatory) nie będzie powodowała przekroczenia
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dopuszczalnych poziomów akustycznych dla obszarów zabudowy mieszkaniowej. Emisja
hałasu będzie występował jedynie w czasie pracy elektrowni fotowoltaicznej tj. w porze
dziennej. Najbliższe tereny chronione akustycznie oddalone są o ponad 50m na południowy wschód od wnioskowanego przedsięwzięcia co zapewni dotrzymanie standardów ochrony
przed
hałasem.
Eksploatacja
elektrowni
fotowoltaicznej
związana
będzie
z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów w tym niebezpiecznych, głównie związanych
z usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Odpady te niezwłocznie po
wytworzeniu będą przekazywane do zagospodarowania firmą posiadającym stosowne
zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
Elektrownia fotowoltaiczna jest źródłem emitującym pola i fale elektromagnetyczne. Zgodnie
z opisem zamieszczonym w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie
emisji pól elektromagnetycznych jest pomijalnie małe i nie będzie miało wpływu na
otoczenie.
E. Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą
klimatu:
Biorąc pod uwagę rodzaj, a przede wszystkim charakter planowanego do realizacji
przedsięwzięcia uznać należy, że nie stwarza ono zagrożenia wystąpienia poważnych awarii
zarówno w czasie jego realizacji jak i późniejszej eksploatacji czy likwidacji.
F. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na
środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
Na etapie realizacji inwestycji nastąpi powstawanie odpadów przy wszelkiego rodzaju
wykonywaniu prac budowlanych. Powstałe odpady nie będą należeć do grupy odpadów
niebezpiecznych, i będą to m.in.: opakowania po materiałach budowlanych, które będą
segregowane, a następnie wykorzystywane bądź przeznaczone do unieszkodliwienia; złom
stalowy; odpady z budowy (m.in. kawałki drewna, styropianu, papy, szkło), będą one
zbierane selektywnie do odpowiednich pojemników i wywożone na składowisko, bądź do
odzysku; niewielkie ilości zmieszanych odpadów komunalnych, związanych z bytowaniem
pracowników na terenie inwestycji. Zestawienie odpadów, które mogą powstać na tym
etapie przestawia poniższa tabela:
Kod

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz wielkość grup

15
15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi); Ilość odpadów: ok. 2 Mg

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe
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17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);
Ilość odpadów ok. 8 Mg

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 02

Aluminium

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej w związku z okresową konserwacją stacji
transformatorowej lub sytuacjami awaryjnymi, dochodzić będzie do wytworzenia odpadów
niebezpiecznych: odpadów olejowych, sorbentów, a także czyściwa zanieczyszczonego
substancjami ropopochodnymi, które będą na bieżąco odbierane przez wyspecjalizowaną
w tym zakresie firmę zewnętrzną posiadającą stosowne zezwolenia. W związku
z zagrożeniem zanieczyszczenia podłoża gruntowego olejem znajdującym się
w transformatorze na etapie funkcjonowania farmy, planuję się wyposażenie stacji
transformatorowych w misy olejowe, które w odpowiedni sposób wykluczą zanieczyszczenie
gruntu olejem. Zestawienie odpadów, które mogą powstać na tym etapie przestawia
poniższa tabela:
Rodzaje odpadów

Kod
16 02 13 *

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w
16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16
02 15

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

13 03 10 *

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Prace montażowe należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych
odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu.
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2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia na
środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska, odnawiania jego zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie pomorskim, powiecie sztumskim, gminie
Sztum na terenie działki nr 54/7 obręb Gościszewo. Dla przedmiotowych działek nie został
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki obecnie
wykorzystywane są na cele rolnicze. Przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach
ornych o niskich klasach bonitacyjnych RIVa, RIVb. Jest to typowy agroekosystem, tj.
ekosystem zantropogenizowany, silnie uproszczony, co przekłada się na ubogą fitocenozę
rozpatrywanego obszaru. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz w najbliższym
otoczeniu stwierdzono występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin.
A. Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują
obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe i ujścia rzek. W obszarze oddziaływania inwestycji
od strony południowej, zachodniej, północno-zachodniej znajdują się niewielkie zbiorniki
wodne oznaczone wg MPHP jako jeziora niewyróżnione oraz niewielkie obszarowo tereny
podmokłe.
B. Obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Najbliższe wybrzeże Morza Bałtyckiego znajduje się w znacznej odległości na północ od
miejsca planowanego podjęcia przedsięwzięcia, co wyklucza jego jakiekolwiek
oddziaływania.
C. Obszary górskie i leśne:
Wskazana przez inwestora planowana lokalizacja farmy fotowoltaicznej położona jest
w korytarzu ekologicznym Nogat KPn-10B. Nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na
ciągłość i drożność w/w korytarza ekologicznego. Realizacja inwestycji nie spowoduje
fragmentacji lasu, ani nie spowoduje konieczności usunięcia części drzew. Najbliżej
położone względem miejsca realizacji przedsięwzięcia pasma górskie znajdują się
w znacznych odległościach, co wyklucza jakiekolwiek oddziaływanie przedsięwzięcia na ten
element środowiska.
D. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych:
Planowana inwestycja nie będzie przebiegała w sąsiedztwie strefy ochrony ujęcia wody, ani
w obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych wobec czego nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania na te elementy środowiska, na strefę ochroną ujęcia i samo
ujęcie. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu
art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
E. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody:
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Przewidywany teren inwestycji znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony
względem lokalizacji przedsięwzięcia obszar Natura 2000 to zlokalizowany:
• ok. 0,53 km na zachód Dolna Wisła PLH220033
• ok. 1,66 km na południowy zachód Sztumskie Pole PLH220087
• ok. 4,16 km na południowy zachód Dolina Dolnej Wisły PLB040003
Około 30 metrowy pas działki na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia
zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, jest on wyłączony i nie
będzie zajęty pod panele ani infrastrukturę. Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2021r., poz. 1098 ze zm.) to zlokalizowany ok. 0,56 km za zachód rezerwat „Parów
Węgry”.
Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000.
Z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej
inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków
chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza
również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony
siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy
integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym
samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w korytarzu ekologicznym KPn-10B. Realizacja
zamierzenia nie spowoduje przerwania ciągłości tego korytarza ze względu na jej punktowy
charakter, przedsięwzięcie zajmować będzie niewielka powierzchnię.
F. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub
istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Na terenie gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują obszary, na których
poziomy jakości środowiska zostały przekroczone.
G. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:
Na terenie, gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują żadne obszary o
krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Odległość
lokalizacji przedsięwzięcia od takich obszarów pozwala stwierdzić, że oddziaływanie to nie
wystąpi.
H. Gęstość zaludnienia:
Planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne zostało zlokalizowane na terenie
użytkowanym rolniczo o niskiej gęstości zaludnienia. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa
znajduje się ok. 50 m na południowy-wschód od wnioskowanego przedsięwzięcia.
I. Obszary przylegające do jezior:
Na terenie gdzie planowana jest realizacja przedsięwzięcie nie znajdują się akweny jeziorne.
W związku z czym nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na jeziora.
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J. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Na terenie, gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują żadne obszary
uzdrowiskowe oraz obszary ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę znaczną odległość
względem tychże obszarów można stwierdzić, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie nastąpi.

K. Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego przyjęto Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Przedsięwzięcie nie będzie
powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na
pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała
również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód
podziemnych. Ze względu na charakter, planowana inwestycja nie wpłynie na stan
ekologiczny i stan chemiczny jednolitej części wód powierzchniowych, a tym samym nie
przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Stosownie do treści art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ, mając na uwadze zakres i charakter
planowanego przedsięwzięcia oraz jego przewidywane oddziaływanie na układ
hydrologiczny obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać aby
realizacja zamierzenia:
• znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych
(JCWP) oraz podziemnych (JCWPd);
• uniemożliwiła osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania
wodami w obszarach dorzeczy;
• pogorszyła aktualny stan ekologiczny zbiorników wodnych (poprzez zakłócenie jego
funkcjonowania jako ekosystemu wodnego).
Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
A. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać:
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zarówno w fazie jego realizacji jak i późniejszej
eksploatacji jest precyzyjnie określony. Obejmuje on swym zasięgiem nieruchomość na
której położona jest inwestycja oraz nieruchomości przyległe do niej. Ze względu na
lokalizację inwestycji w znacznym oddaleniu od terenów wartościowych przyrodniczo,
oddziaływanie nie będzie miało na nie wpływu. Największe uciążliwości będą występowały
na etapie realizacji inwestycji i ustąpią wraz z jego zakończeniem. Na etapie eksploatacji
przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko. Najbliższa
zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 50m południowy-wschód od wnioskowanego
przedsięwzięcia. Wobec czego nie przewiduje się, aby emisja hałasu miała znaczący wpływ
na ludzi zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji.
3.

B. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy przyrodnicze:
W związku z rodzajem i lokalizacją planowanego do zrealizowania zamierzenia
inwestycyjnego, oddaloną o znaczna odległość od granicy Państwa, wykluczona jest
możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski,
zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji inwestycji. Biorąc powyższe pod
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uwagę, stwierdzić należy, że nie zachodzą żadne przesłanki do przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
C. Charakteru,
wielkości,
intensywności
i
złożoności
oddziaływania,
z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Oddziaływanie takie jak emisja tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów oraz tlenków
siarki i pyłów, a także hałas będą miało charakter lokalny, czasowy i odwracalny.
Oddziaływania te w głównej mierze będą występowały na etapie realizacji i nie będą
znacząco wpływać na środowisko oraz ludzi. Transport elementów elektrowni fotowoltaicznej
ciężkim sprzętem może w krótkim okresie czasu dodatkowo obciążyć infrastrukturę drogową,
jednakże ustąpi wraz z zakończeniem etapu budowy elektrowni. Oddziaływania na etapie
eksploatacji będą występowały jedynie na terenie inwestycji i nie będą znacząco wpływać na
środowisko oraz ludzi.
D. Prawdopodobieństwo oddziaływania:
Oddziaływanie na klimat akustyczny, stan powietrza oraz gospodarkę odpadami
występować będzie w niewielkim stopniu jedynie w czasie realizacji przedsięwzięcia. Na
etapie eksploatacji inwestycji emisja hałasu, pól elektromagnetycznych, odpadów oraz
spalin będzie niewielka i ograniczona do terenu, na którym planowana jest inwestycja.
Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia i jego wielkość, uciążliwości
zostaną ograniczone w znaczny sposób poprzez zastosowane rozwiązań chroniących
środowisko. Oddziaływania związane z inwestycją będą miały charakter okresowy,
ograniczony w czasie oraz w pełni odwracalny w momencie zakończenia i likwidacji
przedsięwzięcia.
E. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływanie występujące w czasie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter
lokalny, czasowy i odwracalny. Oddziaływanie to będzie związane z pracą ciężkiego sprzętu
i ustąpi wraz z jego zakończeniem.
F. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem:
W rejonie planowanej inwestycji nie ma innych obiektów przemysłowych o podobnym profilu
produkcji lub związanych z transportem samochodami materiałów i wyrobów.
Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie spowoduje zmiany dotychczasowego
natężenia ruchu, w związku z czym nie przewiduje się wzrostu emisji zanieczyszczeń do
środowiska naturalnego. Nie będzie ono powodowało znaczących zmian w sposobach
korzystania ze środowiska w stosunku do stanu istniejącego.
Analizując możliwe oddziaływania skumulowane, można stwierdzić, że w obrębie
analizowanego obszaru nie są planowane do realizacji działania, których skutki mogłyby się
sumować z oddziaływaniami planowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
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Najbliższe planowane przedsięwzięcie tego typu będzie oddalone ponad 900m. W związku
z powyższym nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań.
G. Możliwości ograniczenia oddziaływania:
Oddziaływania uciążliwe będą występowały głównie w czasie realizacji przedsięwzięcia,
jednak oddziaływanie to zaniknie w momencie zakończenia prac budowlanych nie
powodując dalszych konsekwencji. W celu zlikwidowania bądź zminimalizowana
zidentyfikowanych uciążliwości dla środowiska zostaną podjęte stosowne działania. W karcie
informacyjnej przedsięwzięcia wskazano następujące rozwiązania:
Faza realizacji i likwidacji
• ograniczenie zajętości terenu oraz ilości i długości prac;
• wytyczenie ścieżki kablowej w taki sposób, by jej realizacja nie wiązała się
z wycinką zadrzewień;
• wykonanie podziemnej trasy kablowej w celu wyeliminowania ewentualnego
ryzyka kolizji awifauny z przewodami energetycznymi;
• zabezpieczenie kabli warstwą izolacyjną w celu wyeliminowania ryzyka ich
przegryzienia przez gryzonie;
• ograniczenie prowadzenia wykopów w czasie; wykonywanie wykopów
w okresach suchych, tak by nie dopuścić do tworzenia w nich zastoisk;
• zastosowanie urządzeń i rozwiązań technicznych ingerujących w środowisko w
jak najmniejszym stopniu; wykonywanie prac ręcznie w miejscach, gdzie jest to
możliwe i technicznie zasadne;
• ograniczenie zajętości terenu oraz jego przekształcenia;
• wykonywanie prac ziemnych w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami;
• zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku
paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do
likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;
• tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji,
w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Dopuszcza się możliwość
tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy przy wykorzystaniu mat
absorbujących i zachowaniu należytej ostrożności;
• gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich
regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne
pozwolenia;
• zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów;
• selektywne gromadzenie powstających odpadów w wyznaczonym miejscu
w szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy i ich systematyczne
przekazywanie firmie posiadającej stosowne pozwolenia;
• prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej tj. w godzinach 600 – 2200 w celu
ograniczenia uciążliwości akustycznej;

•

eliminacja jednoczesnej pracy maszyn, wyłączanie silników pojazdów podczas
postoju;
• używanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdów zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Faza eksploatacji
• umieszczenie transformatora w betonowej obudowie, która skutecznie zmniejszy
promieniowanie magnetyczne do bezpiecznego poziomu na zewnątrz;
• zabezpieczenie otworów w drzwiach i ścianach budynku stacji
transformatorowych, w tym w szczególności wszelkich otworów wentylacyjnych,
w celu uniemożliwienia zajmowania obiektu przez chiropterofaunę;
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•

wyposażenie transformatora w szczelną misę olejową, która pomieści co najmniej
105% oleju jaki będzie zawierał transformator, co zapobiegnie ewentualnemu
zanieczyszczeniu gruntu;
• przekazywanie na bieżąco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym
podmiotom odpadów wytworzonych w związku z konserwacją planowanej
inwestycji, bez konieczności magazynowania ich na trenie przedsięwzięcia;
• oddalenie od siebie urządzeń wytwarzających dźwięk w takiej odległości, by nie
następowało wzmocnienie i propagacja fali dźwiękowej;
• zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną w celu
wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia”;
• posadowienie paneli fotowoltaicznych w szeregach z zachowaniem pomiędzy
nimi odstępów w celu uniemożliwienia tworzenia się monolitycznej powierzchni
podobnej do tafli lustra wody;
• okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie za pomocą czystej
wody pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Woda
do mycia paneli zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do
tego przeznaczonych beczkowozach;
• niewykorzystywanie do pielęgnacji terenów biologicznie czynnych środków
chemicznie ograniczających wzrost roślin;
• montaż paneli fotowoltaicznych na wysokości ok. 50 cm nad gruntem w celu
ograniczenia ilości koszeń;
• koszenie roślinności trawiastej w dni suche i słoneczne tj. wówczas, gdy panuje
dobra widoczność, a aktywność większości krajowych płazów jest ograniczona;
• prowadzenie wykaszania farmy od centralnej części w kierunku jej brzegów
w celu umożliwienia ucieczki zwierząt i ograniczenia ich śmiertelności;
• pomalowanie ogrodzenia oraz stacji transformatorowej w odcieniach szarości i/lub
zieleni w celu zmniejszenia widoczności przedsięwzięcia w krajobrazie.
Z uwagi na naturalną zmienność środowiska przyrodniczego, w szczególności mobilności
zwierząt, poniżej przedstawiono działania minimalizujące szczególnie istotne z punktu
widzenia grupy zwierząt związanych ze środowiskiem gruntowym:
• ograniczenie prowadzenia wykopów w czasie;
• wykonywanie wykopów w okresach suchych, tak by nie dopuścić do tworzenia
w nich zastoisk;
• wyprofilowanie brzegów wykopów w taki sposób, by umożliwić wydostanie się
z nich małym zwierzętom;
• zabezpieczenie wykopów w okresie nieprowadzenia prac (pora nocna oraz dni
przestoju) w celu uniemożliwienia przedostania się do nich zwierząt, poprzez
zabezpieczanie siatką głębokich wykopów codziennie po zakończeniu pracy;
• codzienne lustrowanie wykopów przed rozpoczęciem prac, a następnie
bezpośrednio przed ich zasypaniem w celu sprawdzenia, czy nie zostały w nich
uwięzione płazy i gady. W przypadku takiego stwierdzenia bezzwłoczne ich
wydobycie i przeniesienie poza teren prac do właściwego dla nich siedliska;
• wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki z przestrzenią ok 20 cm od
poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, dzięki czemu
pod ogrodzeniem nie będą istniały żadne fizyczne przeszkody uniemożliwiające
migrację małym i średnim zwierzętom, w szczególności płazom w trakcie
wiosennych i jesiennych wędrówek;
• prowadzenie wykaszania mechanicznego terenu farmy w dni suche i słoneczne tj.
wówczas, gdy panuje dobra widoczność;
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•

wykaszanie prowadzone będzie od centralnej części farmy fotowoltaicznej
w kierunku jej ogrodzenia celem umożliwienia ucieczki małych zwierząt (w tym
płazów i gadów) i zminimalizowania ryzyka ich śmiertelności
W celu ograniczenia wpływu planowanej farmy fotowoltaicznej na krajobraz planuje
się:
• zastosowanie niskich konstrukcji montażowych paneli fotowoltaicznych
o wysokości do 4 metrów;
• wykonanie ogrodzenia ażurowego, pozbawionego masywnych, litych elementów;
• wykonanie ogrodzenia oraz stacji transformatorowych w kolorach dobrze
wkomponowujących się w otoczenie (odcienie szarości i zieleni);
• wyeliminowanie odbijania światła słonecznego dzięki zastosowaniu paneli
fotowoltaicznych wyposażonych w powłokę antyrefleksyjną;
• wyeliminowanie zanieczyszczenia światłem dzięki rezygnacji ze stałego
oświetlenia obiektu w porze nocnej.
Zakres oddziaływania na środowisko przyrodnicze w odniesieniu do przedstawionych
powyżej punktów jest dla inwestycji rozpoznany i określony w opracowanej charakterystyce
przedsięwzięcia opisanej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Zakres oddziaływania na
środowisko w trakcie fazy realizacji, ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, w zależności
od charakteru działania będzie zróżnicowany i miał charakter przede wszystkim okresowy
i ograniczony. W fazie eksploatacji nie przewiduje się istotnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto tut. Organ wskazał na konieczność uwzględnienia
wymagań określonych w pkt. 2 orzeczenia niniejszej decyzji. W celu zminimalizowania
przewidywanego oddziaływania ze względów określonych w zasadach współżycia
społecznego zasadnym jest aby moduły fotowoltaiczne zostały tak rozmieszczone w obrębie
terenu inwestycyjnego, by nie znalazły się w odległości mniejszej niż 50 m od najbliższego
budynku mieszkalnego, a stacje transformatorowe w odległości nie mniejszej niż 100 m od
budynków mieszkalnych.
Biorąc powyższe pod uwagę, przeprowadzoną analizę uwarunkowań zawartych
w art. 63 ust. 1 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), organ prowadzący
postępowanie stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z sentencją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z
dnia 10 stycznia 2014 r. oznaczonego numerem II SA/Rz 1107/ 13 (LEX nr 1424399),
skonkretyzowanie w decyzji środowiskowej warunków, pod którymi dopuszczalna jest
realizacja zamierzonej inwestycji, nie przesądza jeszcze o jej faktycznej realizacji.
Wspomniana decyzja wskazuje jedynie kształt inwestycji w aspekcie wymogów ochrony
środowiska dopuszczając jej realizację w wariancie dla środowiska najkorzystniejszym.
Dopiero zaś na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, tzn. w postępowaniu o ustalenie
warunków zabudowy, udzielenie pozwolenia na budowę czy innych pozwoleń określonych
w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, następuje materializacja warunków określonych w decyzji
środowiskowej.
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
obwieszczeniem z dnia 20.12.2021r. nr GKV.6220.4.3.2021 poinformowano strony
postępowania, iż został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na dz. nr 54/7 w obrębie Gościszewo, gmina Sztum”, przewidzianej do
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realizacji na działce nr 54/7, obręb Gościszewo, gmina Sztum, o mocy do 8MW, w związku
z czym mają możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania
uwag i wniosków w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie
Miasta i Gminy Sztum. W wyznaczonym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji lub do
zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2373 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od
dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. mgr inż. Miłosz Gutjar
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Załącznik:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia sporządzona na podstawie informacji zawartych
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,
2. Skarb Państwa, Koncern Energetyczny Energa SA, ul. Elektryczna 20, 82-300 Elbląg,
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul.
Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański,
4. Strony postępowania (dane w aktach sprawy),
5. GKV a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg.
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