Sztum, dnia 18.02.2022r.
GKV.6220.2.10.2021

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2
pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 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 2021r., 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 (Dz. U., z
2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku, który złożyła Pani ………… pełnomocnik PV 76
Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina
Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice,
gmina Sztum
orzekam:
Ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa
Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w
miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji
na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum:
I. Określam:
1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych
wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1.1. Etap realizacji przedsięwzięcia:
a) prace w ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym
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) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca
do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez
specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim
wpisem w dokumentacji budowlanej;
c) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac budowy płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie
przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta
niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko;
przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek
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ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem
przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
d) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
e) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości
mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
f) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
g) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczenia i usuwania ewentualnych
rozlewów olejowych;
h) prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.
w godzinach 6:00-22:00;
i) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w
niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić
ich sukcesywny wywóz;
j) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i monitorować ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
k) podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach
sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni;
l) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich
ilość, składać selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych
oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
m) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji podjąć niezbędne działania mające na
celu zminimalizowanie uciążliwości wynikających z nadmiernego pylenia i emisji
substancji lotnych, w tym m.in. zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, utrzymać go
w czystości i porządku, skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały
sypkie przykrywać plandekami, w porach suchych i wietrznych place budowy zraszać
wodą;
n) zapewnić racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
o) drogi dojazdowe do farmy wyznaczyć w maksymalnym stopniu w śladach istniejących
dróg;
p) przestrzegać procedur operacyjnych, przepisów BHP i p.poż. celem zredukowania do
minimum negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi.
1.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia:
a) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad
gruntem, umożliwiającej przedostanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu
zajętego przez przedmiotową inwestycję;
b) powierzchnię 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;
c) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia;
dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizja terenową,
wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na
przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji
należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;
d) do mycia paneli używać wyłącznie czystej wody;
e) pod panelami pozostawić powierzchnię czynna biologicznie;
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zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie
przekraczającej 6 m;
g) nie montować stałego oświetlenia inwestycji, za wyjątkiem bram wjazdowych na farmę
fotowoltaiczną.
h) wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren
działki Inwestora;
i) projektowany rozkład infrastruktury powinien zapewnić zachowanie istniejących
zbiorników wodnych.
j) zastosować zabezpieczenia i technologie ograniczające emisję hałasu do poziomów
nie przekraczających poziomów dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112);
k) zastosować jednolitą, niekontrastującą z otoczeniem kolorystykę konstrukcji farmy, w
celu ograniczenia oddziaływania na krajobraz;
l) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami z godnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.);
m) magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji
i konserwacji sprzętu prowadzić poza miejscem farmy fotowoltaicznej;
n) przeprowadzać regularne przeglądy stanu technicznego instalacji, urządzeń
i elementów podatnych na zużycie, poddawać je bieżącej konserwacji oraz
sukcesywnie dokonywać remontów.
1.3. Etap likwidacji przedsięwzięcia:
a) zdemontować wszystkie elementy farmy fotowoltaiczej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą,
b) proces likwidacji farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykona
właściciel instalacji. Nie dopuszcza się sytuacji pozostawienia odpadów właścicielowi
gruntu;
c) prace rozbiórkowe i demontażowe wykonywać wyłącznie sprzętem o pełnej
sprawności technicznej;
d) przestrzegać procedur operacyjnych, przepisów BHP i p.poż. celem zredukowania do
minimum negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi;
e) 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,
f) 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,
g) przeprowadzić rekultywację terenu zajmowanego przez elektrownie poprzez
przywrócenie środowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego, w tym
uzupełnienie ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia wykopów.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1,
w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 23 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko:
f)
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a) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają
konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła
słonecznego;
b) zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku
transformatora olejowego stacje transformatora wyposażyć w szczelną misę olejową,
mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju;
c) określić dane techniczne charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i jego
wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;
d) przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające dotrzymanie norm w
zakresie emisji hałasu, infradźwięków, zanieczyszczeń i innych mogących występować
na terenie farmy fotowoltaicznej;
e) wykazać, że przyjęte rozwiązania ograniczą lub wyeliminują negatywny wpływ
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
− uwzględniać obowiązujące przepisy i normy;
− uwzględnić zapisy raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia i rozwiązania w nim podane, między innymi dotyczące:
• rozmieszczenia inwestycji od zabudowań mieszkalnych w odległości
zapewniających dotrzymanie norm hałasu zawartych w obowiązującym
rozporządzeniu,
• rozwiązań bezpieczeństwa działania instalacji olejowych.
Dopuszcza się podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy
nieprzekraczającej wnioskowanej mocy do 70 MW, o łącznej powierzchni
nieprzekraczającej wnioskowanej powierzchni do 79,81 ha, zlokalizowanej na wskazanej
działce o nr ew. 178/18, obręb Barlewice, gm. Sztum. W przypadku dokonania podziału
zaplanowanej inwestycji na mniejsze instalacje, oddziaływanie elektrowni będzie zawierać
się wyłącznie w poszczególnych granicach farmy słonecznej.
3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska.
Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej
ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających
możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
4. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie określa się wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na
środowisko, gdyż z uwagi na charakter inwestycji oraz jej usytuowanie nie zachodziła
potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
II.

Zapobieganie, ograniczanie oraz monitorowanie oddziaływania na środowisko:
Nie przewiduje się.
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III.

Stwierdzam brak konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Z przedstawionych przez wnioskodawcę w raporcie oddziaływania na środowisko danych
wynika, iż eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia obowiązujących
standardów emisyjnych oraz standardów jakości środowiska. W związku z czym nie
zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

IV.

Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
Nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę
ze względu na zawarte w raporcie o oddziaływanie na środowisko informacje
są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego. Powyższe
nie wyklucza ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko w przypadku:
− złożenia do organu właściwego do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1. 10, 14 i 18 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 ze
zm.), wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia;
− jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie
decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

V.

Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko z uwagi na charakter inwestycji oraz jej usytuowanie.

VI.

Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.
Nie nakłada się obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej z uwagi na charakter
inwestycji oraz jej usytuowanie. Zawarte w raporcie o oddziaływanie na środowisko
informacje są wystarczające do określenia wpływu inwestycji na środowisko. Wskazane
w raporcie o oddziaływanie na środowisko rozwiązania ograniczające negatywny wpływ
inwestycji na środowisko zapewnią dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych
oraz standardów jakości środowiska.
UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynął wniosek (nr rej.
1624/21), który złożyła Pani ……………. pełnomocnik PV 76 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW,
przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum.
Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), 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 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadomieniem oznaczonym
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numerem GKV.6220.2.2021 z dnia 26.02.2021r. w formie publicznego obwieszczenia
poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie.
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 2020 r., poz. 283 ze zm.),
pismem oznaczonym numerem GKV.6220.2.2.2021 z dnia 26.02.2021r. 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
konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na
środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie opinią o sygn. GD.ZZŚ.2.435.41.2021.MK z dnia 09.03.2021r. (wpłynęło dnia
11.03.2021. nr rej. 2735/21) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym stan zasobów wodnych i zagrożenie
osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia
17.03.2021r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4220.201.2021.AGH.1 (data wpływu 19.03.2021r. nr
rej. 2999/21) wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do
70 MW, przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum ustalając
jednocześnie zakres raportu oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku opinią z dnia 23.03.2021r.
o sygn. SE.NS.80.4461.21.2021.EK (data wpływu 31.03.2021r., nr rej. 3354/21) stwierdził
iż dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW,
przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum wymaga się
przeprowadzenia oceny 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 i likwidacji
będą powstawać 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.”.
W dniu 25.06.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał postanowienie zn.
GKV.6220.2.3.2021 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
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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 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:
1) opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego
przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac na etapie
realizacji i eksploatacji; głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych;
przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z realizacji inwestycji
2) charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się w
zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych
ochrona na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2020r. poz. 55 ze zm.), siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i siedlisk gatunków z
Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz siedlisk gatunków z Załącznika I Dyrektywy
PE i Rady 2009/147/WE wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej i
kartograficznej;
3) oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na stan i zachowanie, na etapie
realizacji i eksploatacji: siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków objętych ochroną na
mocy ww. ustawy o ochronie przyrody, mogących potencjalnie występować na terenie
przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie;
4) opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych
oddziaływań na środowisko oraz na gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wraz z określeniem istotności
oddziaływań po ich zastosowaniu;
5) propozycji rozwiązań minimalizujących ewentualne oddziaływanie na środowisko
przyrodnicze oraz rozwiązań alternatywnych umożliwiających wyeliminowanie
oddziaływania;
6) oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących
negatywne oddziaływanie na środowisko;
7) analizy oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, planowanych wariantów
technologicznych przedsięwzięcia tj. zastosowanie stelaży pod montaż paneli jako stałych
z panelami jednostronnymi bądź dwustronnymi (bifacial) lub jako instalacji śledzących ruch
słońca (trackery);
8) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej, uwzględniającej rozmieszczenie
przestrzenne typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, usytuowanie obiektów
realizowanych w ramach inwestycji oraz zasięgu oddziaływania inwestycji;
9) analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja,
czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmiany
na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu), uwzględniając zmiany
zagospodarowania terenu objętego wnioskiem;
10) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia –
ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla inwestora, ale i dla
właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób Inwestor zamierza
przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją;
11) przedstawienia szczegółowego opisu metod i materiałów wykorzystywanych przy
opracowaniu raportu ooś.
Strony postępowania zostały powiadomione o wydanym postanowieniu
stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
obwieszczeniem zn. GKV.6220.2.4.2020 z dnia 28.06.2021r.
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Dnia 13.09.2021r. wpłynęło pismo inwestora wraz z raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Dnia 14.10.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, działając na podstawie art. 106 §1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 77 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 2021r., poz. 247 ze zm.)
wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Malborku o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i wydanie
opinii.
W związku z tym, że Państwowe Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Elblągu, jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, w opinii
o sygn. GD.ZZŚ.2.435.41.2021.MK z dnia 09.03.2021r. nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 77
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, nie zaszła konieczność uzgadniania z nim warunków realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia
19.11.2021r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.185.2021.PK.1 (wpłynęło dnia 25.11.2021r. nr rej.
11302/21) uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina
Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice,
gmina Sztum określając następujące warunki:
1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia podjąć następujące działania:
a) prace w ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym
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) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca
do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez
specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim
wpisem w dokumentacji budowlanej;
c) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac budowy płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie
przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta
niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko;
przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek
ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem
przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
d) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad
gruntem, umożliwiającej przedostanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu
zajętego przez przedmiotową inwestycję;

str. 8/23

e) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
f) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości
mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
g) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
h) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczenia i usuwania ewentualnych
rozlewów olejowych;
i) powierzchnię 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 31 sierpnia;
dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizja terenową,
wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na
przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji
należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;
k) prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.
w godzinach 6:00-22:00;
l) do mycia paneli używać wyłącznie czystej wody;
m) pod panelami pozostawić powierzchnię czynna biologicznie;
n) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie
przekraczającej 6 m;
o) nie montować stałego oświetlenia inwestycji, za wyjątkiem bram wjazdowych na farmę
fotowoltaiczną.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie –
dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia:
a) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają
konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła
słonecznego;
b) zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku
transformatora olejowego stacje transformatora wyposażyć w szczelną misę olejową,
mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju.
3. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej
inwestycji:
Tutejszy Organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań
do projektu budowlanego.
Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w przypadku:
• złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOŚ) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji
inwestycji,
• jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie
decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
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4. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko:
W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie
realizacji jak i eksploatacji. Tut. Organ nie znajduje więc przesłanek do przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w dniu 16.10.2021r. wyraził
opinię o sygn. SE.NS.80.4461.61.2021.EK (data wpływu 22.11.2021r., nr rej. 11153/21) przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18,
w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na
działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum, w której określił następujące warunki
i wymagania:
1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, należy zastosować
rozwiązania eliminujące uciążliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi,
ograniczające je do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, poprzez stosowanie
się m.in. do następujących zasad (w tym zapisów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko:
a) na etapie realizacji:
− prace budowlane i montażowe wykonywać wyłącznie sprzętem o pełnej
sprawności technicznej;
− zabezpieczyć plac budowy w odpowiednie urządzenia sanitarnohigieniczne dla
pracowników oraz środki/materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie zebranie
ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
− roboty budowlane powodujące znaczną emisje hałasu wykonywać w porze
dziennej;
− w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji podjąć niezbędne działania mające
na celu zminimalizowanie uciążliwości wynikających z nadmiernego pylenia
i emisji substancji lotnych, w tym m.in. zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
utrzymać go w czystości i porządku, skrzynie ładunkowe samochodów
transportujących materiały sypkie przykrywać plandekami, w porach suchych
i wietrznych place budowy zraszać wodą;
− zapewnić właściwie gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.);
− zapewnić racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
− drogi dojazdowe do farmy wyznaczyć w maksymalnym stopniu w śladach
istniejących dróg;
− przestrzegać procedur operacyjnych, przepisów BHP i p.poż. celem zredukowania
do minimum negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi;
b) na etapie eksploatacji:
− zastosować zabezpieczenia i technologie ograniczające emisję hałasu do
poziomów nie przekraczających poziomów dopuszczalnych, określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112);
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−

zastosować jednolitą, niekontrastującą z otoczeniem kolorystykę konstrukcji
farmy, w celu ograniczenia oddziaływania na krajobraz;
− zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
− mycie paneli prowadzić przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej, bez
użycia detergentów;
− prowadzić właściwą gospodarkę odpadami z godnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.);
− magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji
i konserwacji sprzętu prowadzić poza miejscem farmy fotowoltaicznej;
− przeprowadzać regularne przeglądy stanu technicznego instalacji, urządzeń
i elementów podatnych na zużycie, poddawać je bieżącej konserwacji oraz
sukcesywnie dokonywać remontów;
c) na etapie likwidacji:
− prowadzić właściwą gospodarkę odpadami z godnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.);
− przestrzegać procedur operacyjnych, przepisów BHP i p.poż. celem zredukowania
do minimum negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi;
− ograniczyć możliwość skażenia gruntu i wód gruntowych substancjami
ropopochodnymi oraz wyciekami oleju oraz zabezpieczyć teren rozbiórki
w odpowiednie środki/materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie zebranie
ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
− prace rozbiórkowe i demontażowe wykonywać wyłącznie sprzętem o pełnej
sprawności technicznej;
− po dokonaniu rozbiórki teren zrekultywować i przystosować do wcześniejszego
użytkowania rolniczego.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym:
− określić dane techniczne charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i jego
wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;
− przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające dotrzymanie norm
w zakresie emisji hałasu, infradźwięków, zanieczyszczeń i innych mogących
występować na terenie farmy fotowoltaicznej;
− wykazać, że przyjęte rozwiązania ograniczą lub wyeliminują negatywny wpływ
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
− uwzględniać obowiązujące przepisy i normy;
− uwzględnić zapisy raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia i rozwiązania w nim podane, między innymi dotyczące:
• rozmieszczenia inwestycji od zabudowań mieszkalnych w odległości
zapewniających dotrzymanie norm hałasu zawartych w obowiązującym
rozporządzeniu,
• rozwiązań bezpieczeństwa działania instalacji olejowych.
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247
ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum poprzez obwieszczenie GKV.6220.2.7.2021 z dnia
01.12.2021r. podał do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni
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Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 178/18, w miejscowości
Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do realizacji na działce 178/18,
obręb Barlewice, gmina Sztum, prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem
społeczeństwa. Jednocześnie poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją
sprawy, a także możliwością składania uwag i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum
w terminie od dnia 06.12.2021r. do dnia 05.01.2022r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły
żadne uwagi i wnioski.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) obwieszczeniem z dnia
25.01.2022r. nr GKV.6220.2.8.2021 poinformowano strony postępowania, iż został zebrany
materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce nr ew. 178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW,
przewidzianej do realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum, 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 pisma nie wpłynęły
żadne uwagi i wnioski.
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.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 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”. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia wymaga
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej
o łącznej mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowana inwestycja
zlokalizowana będzie w obrębie Barlewice, w gminie Sztum, powiat sztumski, na terenie działki
nr 178/18. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Całkowita powierzchnia działki wynosi 150.5427 ha i stanowi zgodnie
z wypisem z ewidencji gruntów grunty w klasach: RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, N, Lzr-RIVa,
Br-RIIIb. Powierzchnia faktycznie zajęta przez inwestycję będzie wynosiła do 79,81 ha.
Realizowane przedsięwzięcie usytuowane zostanie na gruntach klasy RIVa, RIVb, RV. W
otoczeniu planowanej elektrowni słonecznej dominują tereny rolne. W sąsiedztwie
przedsięwzięcia w południowej części działki, znajduje się zabudowa należąca do
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przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowo-handlowego. Najbliższa zabudowa jednorodzinna od
miejsca lokalizacji inwestycji znajduje się w odległości ok. 230 m w kierunku północnym.
Planuje się maksymalnie 29-letni okres eksploatacji elektrowni.
Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:
• zestaw ogniw fotowoltaicznych do 420 000 szt. umieszczonych na konstrukcji wsporczej,
• inwertery do 700 szt. w postaci urządzeń montowanych do konstrukcji wsporczej przy
grupach paneli lub do 70 szt. inwerterów centralnych,
• kontenerowe stacje transformatorowe 0,4/15 kV do 35 szt.,
• kontener techniczny o mocy do 70 MW, pojemności baterii do 350 MWh,
• opcjonalnie główny punkt odbioru wraz z transformatorami SN/WN oraz infrastrukturą
techniczną,
• wewnętrzne sieci kablowe,
• sieci teletechniczne, telekomunikacyjne i alarmowo-dozorowe,
• drogi wewnętrznych o szerokości do 4,0 metrów,
• ogrodzenia terenu inwestycji.
Dopuszcza się podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy
nieprzekraczającej wnioskowanej mocy do 70 MW, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej
wnioskowanej powierzchni do 79,81 ha, zlokalizowanej na wskazanej działce o nr ew. 178/18,
obręb Barlewice, gm. Sztum. W przypadku dokonania podziału zaplanowanej inwestycji na
mniejsze instalacje, oddziaływanie elektrowni będzie zawierać się wyłącznie
w poszczególnych granicach farmy słonecznej. Zwiększeniu może ulec długość ogrodzenia.
Planowana elektrownia fotowoltaiczna zakłada zastosowanie do 420 000 szt. modułów
fotowoltaicznych. Panele zabezpieczone są od frontu hartowanym szkłem, co zapewnia
doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Panele na stałe przytwierdzone będą do
stołów. Stoły z panelami fotowoltaicznymi będą usytuowane w odległości minimum 4 m od
granic działek sąsiednich. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi
pozostawiony zostanie odstęp do 10 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie
przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną
połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach
wkręconych (lub wbitych) w grunt. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie
przekroczy 6 m. Ogniwa fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Montaż odbywać się będzie
w miejscu posadowienia z gotowych elementów bezpośrednio na gruncie i obejmie wbicie
(bądź wkręcenie) do gruntu konstrukcji mocujących w formie metalowych słupków, do których
przykręcane są panele fotowoltaiczne, podłączane są przetwornice (inwertery) i inne
urządzenia wspomagające pracę ogniw.
Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego będą przetwornice (inwertery). Dla
obsługi instalacji słonecznej zostanie zainstalowana większa ilość małych inwerterów o niskich
mocach, umieszczonych bezpośrednio przy panelach fotowoltaicznych lub mniejsza ilość
inwerterów centralnych o większej mocy. Moc pojedynczego inwertera do 205 kW lub jednego
centralnego do 900 kW. Ich zadaniem jest przekształcanie prądu stałego na prąd przemienny,
który może trafić do odbiorczej sieci elektroenergetycznej.
Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana
będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów,
których zadaniem jest przekształcenie prądu stałego na prąd zmienny. Dalej energia
elektryczna o napięciu 400 V przesyłana będzie trasami kablowymi z inwerterów do
transformatorów, których zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości 15 kV, tak aby
możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. W przypadku budowy stacji SN/WN energia
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liniami średniego napięcia będzie przesyłana do stacji SN/WN, gdzie będzie liniami wysokiego
napięcia przesyłana do sieci zewnętrznej.
Projektowane transformatory są typowymi nowoczesnymi technologicznie
rozwiązaniami konstrukcyjnymi, powszechnie stosowanymi w tego typu instalacjach, które
umieszczone zostanie w kontenerach. Moc pojedynczego transformatora ma wynosić
maksymalnie 1600 kVA. Zarówno oddziaływanie pola magnetycznego, pola elektrycznego jak
i pola akustycznego jest znikome.
Kontener transformatora jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z
komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz
rozdzielnicy średniego napięcia. Zostanie on wyposażony w układy pomiarowe ilości
wytworzonej energii elektrycznej, instalację ogrzewania elektrycznego, instalację
oświetleniową i urządzenia bezpieczeństwa (m.in. urządzenia ochrony przeciwpożarowej i
przeciwporażeniowej - izolacje robocze, uziemienia ochronne, samoczynne wyłączniki).
Obudowa kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje ona pole
magnetyczne oraz stanowi izolację akustyczną.
Panele fotowoltaiczne mogą zostać wyposażone w zintegrowany system
magazynowania energii (akumulatory). Przedmiotowa elektrownia słoneczna będzie
współpracować z odbiorczą siecią elektroenergetyczną przekazując do niej całą
wyprodukowaną energię, lecz w przypadku braku możliwości (z przyczyn niezależnych od
Inwestora), może zajść konieczność budowy magazynów energii. Energia elektryczna
z transformatorów będzie dostarczana do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej za
pośrednictwem wewnętrznej podziemnej linii kablowej średniego napięcia i zewnętrznego
punktu przyłącza do linii SN odbiorcy lub opcjonalnie liniami kablowymi SN poprzez stację
SN/WN podnoszącą napięcie prądu ze średniego na wysokie liniami kablowymi WN do
miejsca przyłączenia. Łączna moc transformatorów SN/WN wyniesie do 140 MVA. Rodzaj
zastosowanego napięcia uzależniony od uzyskanych warunków przyłączenia z lokalnym
dystrybutorem energii.
Linia kablowa w osłonach solarnych zostanie poprowadzona podziemnie, w związku
z czym, promieniowanie elektromagnetyczne będzie znikome i dodatkowo tłumione przez
grunt. Poprowadzenie kabli przez drogi, odbywać się będzie metodą przewiertu lub
w sytuacjach trudnej gruntowo metodą przekopu.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb własnych elektrowni
wyniesie ok. 73600 kW
Projektowana farma fotowoltaiczna będzie funkcjonować wyłącznie w porze dziennej.
W porze nocnej będą pracowały wyłącznie transformatory na potrzeby własne.
Teren inwestycji będzie ogrodzony za pomocą ażurowej siatki ocynkowanej,
zainstalowanej na słupkach wbijanych w ziemię lub montowanych na stopie betonowej
o wysokości do 3 m i długości ok. 4000m. W raporcie ooś wskazano, że dolna krawędź siatki
okalającej farmę fotowoltaiczną znajdzie się ok. 15 cm nad powierzchnią gruntu, stąd płazy
i małe ssaki będą mogły przemieszczać się swobodnie. Zaplanowany prześwit pod
ogrodzeniem jest niewystarczający aby umożliwić migrację małym zwierzętom. W związku
z czym tut. organ nałożył w pkt. 1.2 a) sentencji decyzji warunek dotyczący wykonania
ogrodzenia, który pozwoli swobodnie przemieszczać się małym zwierzętom przez teren
przedsięwzięcia.
Przewiduje się zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji pod
wewnętrzną drogę gruntową utwardzoną żwirem o różnej wielkości uziarnienia o szerokości
do 4,0 m, umożliwiającą dojazd do urządzeń. Długość drogi wewnętrznej wyniesie ok. 4000
m.
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W trakcie realizacji przedsięwzięcia uciążliwość skoncentruje się głównie na hałasie,
który towarzyszy pracy maszyn i urządzeń budowlanych, a także z ruchu środków transportu
– pojazdów ciężarowych. Najbliższa zabudowa jednorodzinna znajduje się 230 m w kierunku
północnym od miejsca lokalizacji inwestycji. Ze względu na znaczną odległość zabudowy
mieszkaniowej względem inwestycji nie zostaną przekroczone dopuszczalne normy hałasu na
terenach chronionych akustycznie. Ze względu na krótki czas trwania oddziaływania, nie
przewiduje się negatywnego wpływu na stan budynków, a wpływ na komfort życia ludzi będzie
krótkotrwały. Prace budowlane oraz transport elementów elektrowni będzie prowadzony w
porze dziennej. Mając na uwadze, że etap budowy charakteryzuje się relatywnie wysoką
emisją hałasu do środowiska, a czas jego trwania ma charakter epizodyczny i po zakończeniu
prac budowlanych, klimat akustyczny wraca do stanu pierwotnego można uznać, że
krótkotrwały niekorzystny wpływ na klimat akustyczny jest akceptowalny, jako tymczasowe
zjawisko typowe dla każdej budowy.
Eksploatacja elektrowni słonecznej nie jest istotnym źródłem hałasu. Wpływ prac
serwisowych i konserwatorskich (mycie paneli kilka razy do roku, koszenie) nie wpłynie
na pogorszenie klimatu akustycznego w środowisku. Źródłem hałasu będą pomieszczenia
transformatorów. Zastosowana będzie bierna ochrona przed hałasem poprzez wykorzystanie
ścian kontenera jako ekranów dla źródeł hałasu. W pobliżu stacji transformatorowych
w punkcie kontrolnym P3 wartość emisji hałasu wynosi 17.1 dB, co pokrywa się z tłem
akustycznym panującym na terenach rolnych. W oparciu o przeprowadzoną analizę zawartą
w raporcie OOŚ stwierdza się, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla
środowiska w zakresie emisji hałasu i będzie spełniała wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie. W związku
z powyższym, zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych
akustycznie.
Oddziaływanie na stan powietrza będzie wynikać z pracy maszyn i urządzeń
budowlanych oraz ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych . Spowoduje to okresową emisję
emisja pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Bedzie ona miała charakter
niezorganizowany o zasięgu ograniczonym głownie do terenu budowy. Zgodnie z wynikami
analiz przedłożonych w raporcie OOŚ, prognozowane emisje będą kształtować się na
poziomie zbliżonym do lokalnego tła zanieczyszczeń. Eksploatacja elektrowni słonecznej nie
powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza, z wyjątkiem niewielkiej ilości zanieczyszczeń
związanych z ruchem pojazdów firmy serwisowej.
Potencjalnymi źródłami pola elektromagnetycznego zlokalizowanymi w obrębie
przedmiotowej elektrowni słonecznej, będzie: praca transformatorów zwiększającego napięcie
niskie (NN 0,4 kV) na napięcie średnie (SN 15 kV) i opcjonalnie zwiększające napięcie średnie
(SN) na napięcie wysokie (WN) oraz przesył energii elektrycznej od transformatora do
zewnętrznej sieci elektroenergetycznej (odbiorcy wytworzonej energii) za pośrednictwem
przewodów ułożonych w gruncie. Nie są to jednak źródła istotne. Eksploatacja przedmiotowej
farmy fotowoltaicznej nie wpłynie na modyfikację (pogorszenie) stanu klimatu
elektromagnetycznego środowiska lokalizacji inwestycji i nie spowoduje przekroczeń
dopuszczalnych natężeń pola magnetycznego i pola elektrycznego w środowisku.
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstaną głównie odpady typowe
dla prac budowlanych (odpady grupy 17), a także odpady opakowaniowe i ubrania ochronne
(odpady grupy 15) oraz odpady komunalne (odpady grupy 20). Będą to głównie odpady
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powstające podczas prowadzenia prac przygotowawczych, budowlanych i montażowych
m. in.: odpady betonu, odpadowa stal z montażu słupków (podpór), stołów i stelaży
montażowych oraz ogrodzenia terenu farmy, drewno, opakowania w które zapakowane były
panele i elementy konstrukcji montażowych w trakcie transportu, uszkodzone palety
drewniane z dostawy paneli, ubrania ochronne i ścierki. Realizacja przedsięwzięcia będzie
wymagała pewnych prac ziemnych o niewielkim zakresie i skali. W celu ułożenia kabli
energetycznych w gruncie wykonane zostaną wykopy liniowe, wąskoprzestrzenne. Masy
ziemne zostaną w całości wykorzystane na terenie przedsięwzięcia m.in. do zasypania kabli
energetycznych po ich ułożeniu w wykopach (na wierzchu zostanie rozplantowana odłożona
wcześniej gleba). Odpady wytworzone w czasie realizacji będą selektywnie zbierane
i gromadzone w wyznaczonych miejscach zaplecza budowlanego o ograniczonym dostępie
osób postronnych. Po zakończeniu robót budowlanych odpady zostaną przekazane
zewnętrznym firmom posiadającym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na
przetwarzanie odpadów danego rodzaju, w celu odzysku (odpady opakowaniowe inne niż
niebezpieczne) lub unieszkodliwienia (odpady opakowaniowe niebezpieczne oraz tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne).
W fazie eksploatacji przedmiotowej elektrowni słonecznej okresowo mogą powstawać odpady
związane z utrzymaniem funkcji zainstalowanych urządzeń technicznych. Odpady na
wszystkich etapach będą wytwarzane w trakcie doraźnych napraw uszkodzonych elementów
wyposażenia farmy fotowoltaicznej lub podczas zaplanowanych przeglądów serwisowych,
które przeprowadzane będą z częstotliwością 1 - 2 razy w roku. Na etapie eksploatacji mogą
powstać m.in.: odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych (m. in. zużyte lub uszkodzone
panele fotowoltaiczne, inwertery, elementy elektronicznego systemu monitorującego,
urządzenia grzewcze i oświetleniowe stacji kontenerowej), uszkodzone kable energetyczne,
a także np. zniszczone elementy ogrodzenia (stalowa siatka). W przedmiotowej elektrowni
zastosowany zostanie transformator olejowy, zatem w trakcie jego eksploatacji może powstać
olej odpadowy, np. w wyniku jego całkowitej wymiany (przepracowany olej transformatorowy)
lub awaryjnego wycieku. Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed
niezamierzonym i niekontrolowanym uwolnieniem oleju do środowiska realizowane będzie
poprzez instalację szczelnej misy olejowej pod transformatorem. Misa olejowa wykonana
będzie z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a jej pojemność wyniesie minimum 110
% zawartości oleju w transformatorze. W trakcie prac serwisowych mogą powstać także
niewielkie ilości odpadów opakowaniowych (opakowania sprzętu lub części zamiennych,
pojemniki po wodzie zdemineralizowanej), sorbentów i tkanin do wycierania (np. w przypadku
wycieku lub rozlewu oleju podczas prac serwisowych przy transformatorze olejowym) oraz
ubrań ochronnych.
Odpady mogą powstawać wyłącznie okresowo w trakcie napraw lub okresowych przeglądów
stanu technicznego obiektów farmy fotowoltaicznej. Odpady będą selektywnie zbierane
i bezpośrednio po usunięciu (bez tymczasowego magazynowania na terenie przedsięwzięcia)
wywożone poza teren elektrowni i przekazywane zewnętrznej jednostce posiadającej
stosowne wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów danego
rodzaju.
Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne
w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia spowodowane będzie prowadzeniem prac
realizacyjnych, utrzymaniowych, tj. związanych z eksploatacją i konserwacją przedsięwzięcia
oraz prac polegających na jego rozbiórce i likwidacji. Oddziaływania na etapie
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realizacji/ewentualnej likwidacji oraz eksploatacji będą różne i o innym zakresie oraz czasie
trwania.
Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia potencjalne oddziaływanie będzie głównie
związane z prowadzeniem prac ziemnych, przewozem i czasowym magazynowaniem
materiałów konstrukcyjnych, powstawaniem i czasowym magazynowaniem odpadów na
terenie inwestycji a także pracą ludzi. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się
z koniecznością wykonania głębokich i szerokoprzestrzennych wykopów. Wykonanie
kontenerowych stacji transformatorowych będzie wymagało zdjęcia wierzchniej warstwy gleby
– humusu, a następnie wylania cienkiej warstwy płyty betonowej, która zapobiegnie osiadaniu
kontenera w gruncie. Wykop będzie płytki – do około 70 cm, w związku z powyższym nie
naruszy struktury wód podziemnych. Z uwagi na zakres i skalę prowadzonych prac ziemnych
można stwierdzić, że nie będą one wpływały na zaburzenie stosunków gruntowo – wodnych
na działce inwestycyjnej oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Prace ziemne nie spowodują
także trwałego zniekształcenia rzeźby terenu. Oddziaływanie na środowisko gruntowo –
wodne planowanych prac ziemnych będzie krótkotrwałe i ograniczone wyłącznie do czasu
i miejsca ich prowadzenia. Spływ wód opadowych z placu budowy będzie odbywał się
powierzchniowo do gruntu. Właściwa organizacja placu budowy oraz zaplecza technicznego
i socjalnego pozwoli na zminimalizowane ewentualnego wpływu inwestycji na środowisko
gruntowo – wodne na etapie jej budowy.
W celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń do wód gruntowych, zaplecze budowy zostanie
wyposażone w urządzenia sanitarne dla pracowników (toalety przewożone) typu TOI-TOI.
Powstałe ścieki bytowe będą odbierane przez specjalistyczny podmiot posiadający
odpowiednie urządzenia do odbioru i transportu ścieków bytowych.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, z uwagi na jego skalę i zakres, nie przewiduje się
wpływu na właściwości fizykochemiczne i hydrobiologiczne wód powierzchniowych
i podziemnych. Proponowany sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na
terenie inwestycyjnym na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany
stosunków wodnych oraz nie zaburzy retencji wodnej na przedmiotowym obszarze. Panele
fotowoltaiczne zostaną posadowione w rzędach, przy zachowaniu odpowiedniej odległości
względem siebie. Ponadto zamontowane będą pod odpowiednim kątem do powierzchni ziemi,
co umożliwi swobodny spływ wód opadowych. Posadowienie instalacji w taki sposób
spowoduje, że nie będzie ona tworzyć zwartej i szczelnej konstrukcji. Rodzaj i skala
planowanego przedsięwzięcia umożliwia taki sposób zagospodarowania wód opadowych
i roztopowych bez szkody dla środowiska gruntowo – wodnego. Oddziaływanie związane
z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycyjnym będzie
marginalne i bez szkody dla środowiska gruntowo – wodnego. Duży udział obszaru
biologicznie czynnego pozwoli również na zachowanie właściwej infiltracji wód opadowych
i roztopowych oraz nie spowoduje ograniczenia naturalnej retencji wód na tym obszarze.
Proponowany sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji,
z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oraz duży udział powierzchni biologicznie
czynnych w stosunku do obszaru zajętego przez inwestycję, nie będzie miał negatywnego
wpływu na stan wód podziemnych i powierzchniowych na tym obszarze oraz w jego
sąsiedztwie, nie zaburzy również kierunku swobodnego spływu wód powierzchniowych
zgodnego ze spadkiem terenu. Mając również na uwadze pozostawienie dużego udziału
terenu biologicznie czynnego na działce inwestycyjnej prognozuje się, że nie wystąpi
kumulowanie się wód opadowych w miejscach ich spływu z powierzchni paneli. Eksploatacja
inwestycji wiąże się z ewentualną koniecznością czyszczenia paneli fotowoltaicznych
z lokalnych zabrudzeń. Inwestor zakłada, że mycie paneli odbywać się będzie 1 – 2 razy
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w roku, proces czyszczenia może odbywać się z jeszcze mniejszą częstotliwością z uwagi na
samooczyszczanie paneli podczas opadów deszczu. Woda na potrzeby mycia paneli będzie
dowożona na teren przedsięwzięcia w beczkach o dużych pojemnościach lub beczkowozem.
Wody z mycia paneli fotowoltaicznych swoim charakterem zbliżone będą do wód opadowych
(brak detergentów i szkodliwych związków chemicznych). Ze względu na częstotliwość mycia
paneli oraz niewielkie ilości wód powstających w tym procesie, wody z mycia nie będą
w żaden sposób ujmowane, należy traktować jak wody opadowe i odprowadzać
powierzchniowo na teren inwestycyjny. W przypadku zastosowania transformatora olejowego,
transformator zostanie wyposażony w misę olejową, wykonaną z materiałów olejoodpornych
i wodoodpornych. Pojemność misy olejowej powinna wynosić minimum 110% zawartości
oleju. Dodatkowo, transformator wraz z misą olejową umieszczony zostanie w kontenerowej
stacji transformatorowej, która stanowi dodatkową barierę ochronną przed przedostaniem się
zanieczyszczeń do środowiska. Powyższe rozwiązanie uniemożliwi przedostania się oleju do
środowiska gruntowo – wodnego.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków bytowych
i technologicznych, ponieważ przedsięwzięcie nie wymaga zatrudnienia pracownika na stałe
na etapie eksploatacji.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie miało miejsce przede wszystkim na
etapie realizacji inwestycji. Przewiduje się nieznaczne przekształcenie powierzchni ziemi w
obrębie której ustawione zostaną stacje transformatorowe i kontener techniczny. Będą to
elementy nie związane trwale z gruntem. Ingerencja w środowisko glebowe skutkująca utratą
walorów glebowych obejmie zatem obszar szacowany na ok. 1850 m2 = 0,185 ha. Pod
projektowanymi wolnostojącymi rzędami paneli fotowoltaicznych i między nimi nie będzie
usuwany humus, a jedyną ingerencją w podłoże gruntowe będzie wbicie lub wwiercenie
stalowych lub aluminiowych słupków konstrukcji wsporczej (podpór stołów montażowych), na
której zainstalowane zostaną panele PV i inwertery. W celu ułożenia przewodów
energetycznych w gruncie wykonane zostaną płytkie wykopy liniowe, wąsko przestrzenne za
pomocą ręcznej, spalinowej koparki łańcuchowej. Wierzchnia warstwa gleby urodzajnej, zdjęta
wcześniej z tras przebiegu okablowania podziemnego, zostanie tymczasowo zmagazynowana
w wydzielonym miejscu terenu Inwestora. Masy ziemne z głębszych warstw wykopów zostaną
tymczasowo odłożone odrębnie, w taki sam sposób jak gleba. Zostaną one w całości
wykorzystane na terenie przedsięwzięcia do zasypania kabli energetycznych po ich ułożeniu
w wykopach. Na zasypce zostanie rozplantowana odłożona wcześniej wierzchnia próchniczna
warstwa gleby. Nie przewiduje się wykonywania makroniwelacji terenu ani zmiany jego
niwelety. Przy prowadzeniu prac ziemnych każdorazowo przed kontynuacją będą prowadzone
kontrole w kierunku obecności zwierząt w wykopach.
W procesie nie będą użytkowane zasoby naturalne (woda, paliwa kopalne). Jedynym
zużywanym zasobem naturalnym będzie paliwo stosowane do środków transportu, ale tylko
w czasie budowy - z uwagi na niewielką w skali roku wielkość zużycia paliwa nie będzie to
oddziaływanie istotne. Ponadto uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej przyczyni się do
realnego zmniejszenia zużycia ilości kopalin w celach elektroenergetycznych poprzez
dostarczenie energii z odnawialnego źródła – promieniowania świetlnego słońca, czyli
redukcję emisji CO2. W okresie eksploatacji Elektrowni Słonecznej może wystąpić
zapotrzebowanie na wodę na potrzeby przeprowadzenia zabiegów czyszczenia paneli.
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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).
W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary
wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedsięwzięcie
zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych
zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Planowane
przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.
Z danych tut. organu wynika, iż na działce, na której przewiduje się inwestycję znajdują się
dwa niewielkie zbiorniki wodne.
Dla obszaru lokalizacji inwestycji przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą – pod
koniec kwietnia oraz pod koniec lipca 2021r. Zwrócono uwagę na ekosystemy zarówno na
terenie przedmiotowej działki jak i na powierzchniach sąsiadujących. Dla poznania awifauny
obserwacje prowadzone były w godzinach porannych tj zaczynały się w godzinach pomiędzy
7 i 10. Dla zobrazowania środowiska przyrodniczego sporządzono opis terenu, mapę
poglądową wraz z przedstawieniem obszarów różniących się przyrodniczo oraz wykonano
dokumentacje fotograficzną. Na terenie działki nie występują rośliny objęte ochroną
gatunkową. W uprawie rzepaku występuje skowronek Alauda arvensis, pliszka żółta Motacilla
flava, dymówka Hirundo rustica, zalatuje myszołów zwyczajny Buteo buteo.
Nie zanotowano obecności dużych ssaków. W odległości ok. 30 m od zachodniej granicy
uprawy rzepaku zanotowano obecność jaszczurki zwinki Lacerta agilis. Najprawdopodobniej
jej populacja obecna jest w innych częściach tej uprawy.
Do dziko żyjących dużych ssaków występujących w sąsiedztwie działki tj. na łąkach
znajdujących się na zachód od działki inwestycyjnej zaliczono sarnę Capreolus, zająca szara
Lepus europaeus oraz lisa Vulpes vulpes. Na powierzchni działki nie zaobserwowano śladów
tych zwierząt.
Na terenie działki inwestycyjnej zaobserwowano obecność płazów i gadów. Do płazów
zaliczono żabę trawną Rana temporaria obecną w zadrzewieniu w południowej części działki.
Natomiast jednym przedstawicielem gada była jaszczurka zwinka Lacerta agilis. Zwierzęta te
obserwowano także na łąkach położonych na zachód od działki inwestycyjnej. Również
w zadrzewieniach znajdujących się na tych łąkach wykazano prawdopodobnie żabę
moczarową Rana arvalis.
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Okres od początku marca do początku maja jest momentem migracji związanej z rozrodem
płazów. Prowadzenie prac w tym okresie może prowadzić do masowego uśmiercania zwierząt
lub utrudnienia im wędrówki do zbiorników wodnych. Zagrożeniem mogą być wykopy ziemne
czy używanie pojazdów mechanicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, tut. organ określił
termin prowadzonych prac oraz ustalił warunek zgodnie z postanowieniem RDOŚ-GdWOO.4221.185.2021.PK.1 z dnia 19.11.2021r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
aby codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów pod kątem
przedostania się do nich małych zwierząt. Uwięzione zwierzęta mają być niezwłocznie
przeniesione poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy
prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badań
przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 20182019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta
Batrachochytrium dendrobatidis, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy
użyciu rękawiczek ochronnych, a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.
Na terenie działki inwestycyjnej stwierdzono wyłącznie pospolite gatunki owadów np. rusałka
żałobnik Nymphalis antiopa, rusałka admirał Vanessa atalanta (najczęstszy gatunek motyla),
rusałka pokrzywik Aglais urticae, bielinek rzepnik Pieris rapae. Do innych owadów zaliczono
szkodniki rzepaku jak chowacz podobnik Ceutorrhynchus assimilis.
Do wykazanych gatunków ptaków należą gatunki ptaków typowe dla siedlisk rolniczych np.
skowronek Alauda arvensis, czapla siwa Ardea cinerea, myszołów zwyczajny Buteo buteo,
gawron Corvus frugilegus, grzywacz Columba palumbus, trznadel Emberiza citrinella,
krzyżówka Anas platyrhynchos, bogatka Parus major, pliszka żółta Motacilla flava, bocian biały
Ciconia ciconia, kos Turdus merula, sójka zwyczajna Garrulus glandarius, bażant Phasianus
colchicus, dymówka Hirundo rustic, rudzik Erithacus rubecula, szpak Sturnus vulgaris, wróbel
Passer montanus.
Na terenie planowanej inwestycji występują dwa niewielkie zadrzewienia, położone
w skrajnych częściach działki inwestycyjnej. Nie planuje się wycinki, a panele będą
umiejscowione w oddaleniu od tych zadrzewień. Na obszarze przedmiotowej działki
odnotowano takie gatunki drzew jak: lipa drobnolistna Tilia cordata, klon pospolity Acer
platanoides, wierzba krucha Salix fragilis, klon jesionolistny Acer negundo, jesion wyniosły
Fraxinus excelsior, czeremcha pospolita Polygonum persicaria. W południowo-zachodniej
części działki objętej inwestycją, na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych,
odnotowano takie gatunki jak: rdest plamisty Polygonum persicaria (dominuje w środkowych
częściach takich obszarów), maruna bezwonna Matricaria inodora, niezapominajka błotna
Myosotis scorpioides, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum , turzyca pospolita Carex
nigra, jasnota biała Lamium album, zboża, powój polny Convolvulus arvensis, kozłek lekarski
Valeriana officinalis. Powierzchnia ta jest lekko zagłębiona w stosunku do otoczenia. W okresie
prowadzenia obserwacji nie wykazano powierzchniowej wody. Woda może jednak okresowo
stagnować. Odległość tego obszaru od paneli PV wynosi ok. 500 m.
Planowane inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. W otoczeniu brak
również pomników przyrody. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Obszar Natura 2000 Sztumskie Pole PLH220087 — oddalony o ok. 6,2 km od planowanej inwestycji. Pozostałe
obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) to: Obszar Chronionego
Krajobrazu Jezioro Dzierzgoń — oddalony o ok. 3,5 od planowanego przedsięwzięcia.
Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma
podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła negatywnie oddziaływać na ww.
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obszar Natura 2000. Nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków
chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza
również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony
siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy
integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym
samym nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.
Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na
podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali
inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.
Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie
zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w
odległości ok. 6,20 km na zachód od planowanej inwestycji — Las Sztumski KPn-14C.
Projektowaną farmę fotowoltaiczną planuje się zlokalizować na działkach dotychczas
wykorzystywanych rolniczo. Są to grunty o klasie bonitacji IV, V. Rodzaj prowadzonej
działalności, jego skala i zasięg oddziaływania ograniczony wyłącznie do terenu Inwestora
oraz dotrzymywanie standardów jakości środowiska zarówno na terenie inwestycji jak i poza
jej granicami powoduje, że wpływ na dobra materialne zlokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie elektrowni nie wystąpi.
Realizowane przedsięwzięcie będzie istotnym elementem przekształconego
krajobrazu, będzie dobrze widoczne z terenów upraw rolnych, bezpośredniego otoczenia
terenu lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Jednak z uwagi na zlokalizowanie planowanej
inwestycji w krajobrazie rolniczym oraz niewielką wysokość konstrukcji, nie będą tworzyć
dominat w krajobrazie. Inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na krajobraz.
Przewiduje się wpływ na przekształcenie krajobrazu o charakterze lokalnym. Ponadto na
terenie działki na której będzie realizowana inwestycja nie występują miejsca atrakcyjne
krajobrazowo, również otoczenie elektrowni pozbawione jest ciągów widokowych oraz
punktów o specjalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (teren rolniczy
nie wyróżniający się bioróżnorodnością w sąsiedztwie), które elektrownia mogłaby przesłonić.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej elektrowni, w północno-zachodniej części
działki nr 178/18 ob. Barlewice planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej, należącej do
innego inwestora, o mocy do 1 MW. Przedsięwzięcia nie będą powiązane ze sobą
technologicznie i będą działać niezależnie od siebie. Elektrownie będą posiadały osobne
stacje transformatorowe, ogrodzenie oraz wjazdy. Ze względu na technologię wykorzystywaną
w panelach fotowoltaicznych oraz skalę, oddziaływanie przedsięwzięć zamknie się w
granicach zajmowanych przez nie fragmentów działek i nie będą towarzyszyć przekroczenia
hałasu czy promieniowania elektromagnetycznego.
Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, analizowano sposób posadowienia
w gruncie konstrukcji, na której zamontowane będą moduły fotowoltaiczne. W wariancie
alternatywnym zakłada się możliwość posadowienia konstrukcji pod panele fotowoltaiczne
z wykorzystaniem fundamentów wykonanych „na mokro” lub z gotowych elementów w miejscu
wbudowania (głębokość fundamentów, zależna od wyników badań geologicznych
wykonanych we wstępnej fazie realizacji przedsięwzięcia). Fundamenty mogą być w kształcie
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koła o średnicy do 35 cm lub kwadratu o wymiarach 35 cm x 35 cm. Realizacja tego wariantu
wiąże się z przekształceniem warstwy glebowej i zmniejszeniem powierzchni biologicznie
czynnej, co będzie skutkować zmniejszeniem retencji gruntowej, mniejszą powierzchnią zajętą
przez roślinność, większymi pracami i zanieczyszczeniem w okresie budowy i likwidacji
przedsięwzięcia. W związku z powyższym wariant inwestycyjny jest najkorzystniejszy dla
środowiska z uwagi na mniejszą ingerencję w środowisko glebowe ze względu na
zastosowana formę zakotwienia, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza,
w szczególności pyłów, spalin oraz hałasu związanego z etapem realizacyjnym
przedsięwzięcia, jednak niezwykle krótki okres trwania prac realizacyjnych nie powinien
powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie.
Zwiększony zostanie udział energii odnawialnej oraz ograniczony zostanie dopływ substancji
biogennych tj. nawozów stosowanych w rolnictwie, przez co nastąpi zauważalny efekt
ekologiczny.
Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na swój rozmiar może być przedmiotem konfliktów
społecznych. Jednak do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Biorąc pod uwagę charakter, skalę planowanej inwestycji i jej lokalizację, wielkość
emisji przy eksploatacji przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące
środowisko, nie przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie będzie znacząco negatywnie
oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych dla środowiska
skutków zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.
Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana
inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu
uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku 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.
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Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia sporządzona na podstawie Raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko przedłożonym przez wnioskodawcę.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. mgr inż. Miłosz Gutjar
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Otrzymują:
1. Elektrownia PV 76 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
2. Strony postępowania (przez obwieszczenie),
3. GKV a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja 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
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.
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