Sztum, dnia 15.03.2022r.
GKV.6220.1.11.2021

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 złożył Pan ………….. pełnomocnik Better
Energy Solar Development Sp. z o.o. ul., Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej w pobliżu
miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”,
przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, gmina Sztum
orzekam:
Ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej
w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo
pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, 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 prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca
do 30 czerwca; oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do
31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez
specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgu
ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
b) 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;
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c) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
d) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości
mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
e) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
f) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczenia i usuwania ewentualnych
rozlewów olejowych. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji
ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów,
w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zbieranie
i usunięcie przez uprawniony podmiot;
g) naprawy, konserwacje i tankowanie maszyn prowadzić wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych, na uszczelnionym podłożu, zabezpieczonym przed przedostaniem się
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych, lub poza
obszarem inwestycji;
h) prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
i) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu od
zbiorników wodnych, urządzeń wodnych (rowów). 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 zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach, 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) 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;
b) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia;
dopuszcza się prowadzenie ww. prac przed 31 sierpnia, po wykluczeniu przez
specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem
w dokumentacji budowlanej;
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c) do mycia paneli używać wyłącznie czystej wody lub demineralizowanej;
d) pod panelami pozostawić powierzchnię czynną biologicznie;
e) nie stosować całonocnego oświetlenia farmy, przy czym dopuszcza się montaż lamp
wyposażonych w czujniki ruchu;
f) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie
przekraczającej 4 m;
g) wyłączyć z obszaru inwestycji rowy melioracyjne, oczka wodne i śródpolne
zadrzewienie, znajdujące się na terenie przedmiotowej inwestycji; projektowany
rozkład infrastruktury powinien zapewnić zachowanie istniejących zbiorników wodnych
oraz nie może kolidować z istniejącymi urządzeniami wodnymi;
h) wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren
działki Inwestora;
i) 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);
j) zastosować jednolitą, niekontrastującą z otoczeniem kolorystykę konstrukcji farmy,
w celu ograniczenia oddziaływania na krajobraz;
k) 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.);
l) magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji
i konserwacji sprzętu prowadzić poza miejscem farmy fotowoltaicznej;
m) 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
rozbiórki 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 elektrownię poprzez
przywrócenie środowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego, w tym
uzupełnienie ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia wykopów.
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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:
a) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad
gruntem umożliwiającą przedostanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu
zajętego przez przedmiotową inwestycję;
b) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają
konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła
słonecznego;
c) zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku
transformatora olejowego stacje transformatora wyposażyć w szczelną misę olejową,
mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju;
d) określić dane techniczne charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i jego
wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;
e) przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające dotrzymanie norm w
zakresie emisji hałasu, infradźwięków, zanieczyszczeń i innych mogących występować
na terenie farmy fotowoltaicznej;
f) 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.
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.

str. 4/26

II.

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

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. 2373
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 21.01.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynął wniosek (nr rej. 721/21),
który złożył Pan …………….. pełnomocnik Better Energy Solar Development Sp. z o.o. ul.,
Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Sztum Solar Park
o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina
Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce 263,
obręb Pietrzwałd, gmina Sztum.
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Działając na podstawie art. 61 § 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
numerem GKV.6220.1.2021 z dnia 15.02.2021r. 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.6220.1.2.2021 z dnia 16.02.2021r. 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 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
pismem o sygn. GD.ZZŚ.2.435.37.2020.MK z dnia 26.02.2021. (wpłynęło dnia 1.03.2021r.
nr rej. 2299/21) wezwał do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia. Organ prowadzący postępowanie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia
informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z żądaniem Dyrektora Zarządu
Zlewni w Elblągu. Wnioskodawca pismem z dnia 18.03.2021r. (data wpływu 22.03.2021r.
nr rej. 3044/21) uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia o informacje o które proszono
w wezwaniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum pismem
GKV.6220.1.4.2021 z dnia 23.03.2021r. złożone przez wnioskodawcę wyjaśnienia przesłał do
Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia
9.03.2021r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4220.148.2021.ŁT.2 (data wpływu 12.03.2021. nr rej.
2777/21) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Sztum Solar Park
o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina
Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce 263,
obręb Pietrzwałd, gmina Sztum ustalając jednocześnie zakres raportu oceny oddziaływania
na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku opinią z dnia 22.03.2021r. o
sygn. SE.NS.80.4461.19.2021.EK (data wpływu 26.03.2021r., nr rej. 3219/21) stwierdził iż dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej
do 80MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski,
województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, 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 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
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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 konflikty społeczne.”.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie opinią o sygn. GD.ZZŚ.2.435.37.2021.MK z dnia 29.03.2021r. (wpłynęło dnia
02.04.2021. nr rej. 3439/21) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 30.06.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał postanowienie zn.
GKV.6220.1.5.2021 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.
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;
2) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane z uwzględnieniem
oddziaływania inwestycji na znaczenie i odbiór krajobrazu z będących w zasięgu
oddziaływania punktów widokowych, pól ekspozycji i osi widokowych;
3) oddziaływania na siedliska przyrodnicze, siedliska chronionych gatunków roślin, grzybów
i zwierząt (w szczególności gatunków ptaków oraz płazów), występujące na
przedmiotowym terenie oraz w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, w tym zwłaszcza
na dostępność ich terenów występowania;
4) wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko wodne terenu, w tym na rów melioracyjny
zlokalizowany wzdłuż zachodniej granicy inwestycji, na ciek wodny usytuowany przy
południowo wschodniej granicy działki 95/1 oraz na ciek wodny zlokalizowany na południe
od przedmiotowego terenu (Postolińska Struga);
5) opisu wariantów uwzględniających szczególne cechy przedsięwzięcia (m.in. wysokość
zamontowanych paneli) lub jego oddziaływania, w tym:
− wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
− racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
− wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
6) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych
oddziaływań na środowisko;
7) skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji
z realizowanymi bądź planowanymi do realizacji inwestycjami, których oddziaływanie
mogłoby się kumulować;
8) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją inwestycji.
9) 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.6220.1.6.2020 z dnia 30.06.2021r.
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Dnia 02.07.2021r. wpłynęło pismo inwestora wraz z raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Dnia 21.07.2021r. 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) 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.
W związku z tym, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Elblągu, jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, w opinii
o sygn. GD.ZZŚ.2.435.37.2021.MK z dnia 29.03.2021r. 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.
Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735) Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku powiadomił pismem z dnia 20.08.2021r. o sygn.
RDOŚ-Gd-WOO.4221.98.2021.AGH.1 (data wpływu 23.08.2021r., nr rej. 8086/21), iż z uwagi
na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność wnikliwego przeanalizowania
wszystkich jej aspektów, nie zajmie stanowiska w terminie o którym mowa w art. 65 ust. 1
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.). Jednocześnie poinformował, że rozpatrzy
przedmiotową sprawę w terminie do dnia 17.09.2021r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w dniu 19.08.2021r. wyraził
opinię o sygn. SE.NS.80.4461.46.2021.EK (data wpływu 23.08.2021r., nr rej. 8077/21) przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
farmy fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej
w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”,
przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, 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;
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−

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);
− 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:
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−

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.
W dniu 24.09.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku powiadomił
pismem z dnia 21.09.2021r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.98.2021.AGH.2 działając na
podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), iż z uwagi na
skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność wnikliwego przeanalizowania wszystkich
jej aspektów, nie zajmie stanowiska w terminie o którym mowa w art. 65 ust. 1 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.). Jednocześnie poinformował, że rozpatrzy
przedmiotową sprawę w terminie do dnia 05.10.2021r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia
5.10.2021r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.98.2021.AGH.4 (wpłynęło dnia 08.10.2021r. nr rej.
9743/21) uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Sztum Solar
Park o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd,
gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na
działce 263, obręb Pietrzwałd, gmina Sztum. określając następujące warunki:
1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia podjąć następujące działania:
a) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca
do 30 czerwca; oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do
31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez
specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgu
ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
b) 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;
c) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
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d) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości
mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
e) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
f) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczenia i usuwania ewentualnych
rozlewów olejowych;
g) naprawy, konserwacje i tankowanie maszyn prowadzić wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych, na uszczelnionym podłożu lub poza obszarem inwestycji;
h) 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;
i) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia;
dopuszcza się prowadzenie ww. prac przed 31 sierpnia, po wykluczeniu przez
specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem
w dokumentacji budowlanej;
j) prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
k) do mycia paneli używać wyłącznie czystej wody;
l) pod panelami pozostawić powierzchnię czynna biologicznie;
m) nie stosować całonocnego oświetlenia farmy, przy czym dopuszcza się montaż lamp
wyposażonych w czujniki ruchu;
n) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie
przekraczającej 4 m;
o) wyłączyć z obszaru inwestycji rowy melioracyjne, oczka wodne i śródpolne
zadrzewienie, znajdujące się na terenie przedmiotowej inwestycji.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie –
dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia:
a) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad
gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu
zajętego przez przedmiotową inwestycję;
b) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają
konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła
słonecznego;
c) 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,
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•

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.
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.
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.6220.1.9.2021 z dnia
30.11.2021r. podał do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej do 80MW zlokalizowanej w pobliżu
miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”,
przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, 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 30.11.2021r. do dnia
30.12.2022r. 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.6220.1.10.2021 poinformowano strony postępowania, iż został zebrany
materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Sztum Solar Park o mocy przyłączeniowej
do 80MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pietrzwałd, gmina Sztum, powiat sztumski,
województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce 263, obręb Pietrzwałd, gmina
Sztum, 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
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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 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowana inwestycja
zlokalizowana będzie w obrębie Pietrzwałd, w gminie Sztum, powiat sztumski, na terenie
działki nr 263, w jej północno-wschodniej części. Całkowita powierzchnia działki wynosi 200
ha. Powierzchnia faktycznie zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie
wynosiła do 102 ha, w tym do 2 ha na drogi dojazdowe. Dla przedmiotowego terenu brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja będzie realizowana na
gruntach rolnych zaliczanych do klas bonitacyjnych od IV do VI. Inwestycja nie będzie
realizowana na częściach działki zaliczanych do III klasy bonitacyjnej. Obszar ten obecnie jest
użytkowany rolniczo jako pole orne i zajęty pod uprawę zbóż. Najbliższe budynki mieszkalne
znajdują się w odległości ok. 130 m na wschód, od granic przedmiotowej działki nr 263. Farma
będzie zlokalizowana ok. 2,5 km na północny wschód od miasta Sztum oraz około 1 km na
północny zachód od wsi Pietrzwałd. W otoczeniu zamierzenia, w odległości 0,3-0,5 km
znajduje się rozproszona zabudowa zagrodowa.
Dopuszcza się zmniejszenie mocy elektrycznej oraz powierzchni zajętej przez
instalację.
Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:
• S tałe (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli) konstrukcje wsporcze do montażu
paneli fotowoltaicznych wbijane bezpośrednio w ziemię z możliwością dodatkowego
kotwienia;
• ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 0,3-1 kW każdy, do 267 tys. szt.;
• inwertery w liczbie do 3200 szt.;
• transformatory w liczbie do 101 szt., w tym planuje się montaż jednego transformatora
sieciowego;
• przewody elektryczne;
• budynki/kontenery/obudowy klimatyczne transformatorów, budynki/kontenery techniczne
do montażu aparatury sterującej, liczników prądowych, aparatura przyłączeniowa (w tym
transformator sieciowy, dławiki, instalacja odgromowa);
• zjazdy z dróg, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz magazynowe, wewnętrzne ścieżki
technologiczne;
• system monitoringu (bariery IR, czujniki ruchu, kamery);
• ogrodzenie.
W przedmiotowej instalacji zostaną zastosowane ogniwa oparte na krzemie
krystalicznym – polikrystaliczne lub ewentualnie monokrystaliczne. Pojedyncze ogniwa
fotowoltaiczne wytwarzają moc na poziomie 1-7 W. w celu uzyskania odpowiedniej mocy
użytecznej ogniwa łączone są w zespoły zwane panelami i zamykane we wspólnej obudowie,
zapewniającej odporność na warunki atmosferyczne. Górna część obudowy wykonana jest
z tworzywa przeziernego (szkła lub poliwęglanu), a jej zewnętrzna powierzchnia wykonana
jest w technologii antyrefleksyjnej (specjalna faktura powierzchnia lub dodatkowa warstwa
antyrefleksyjna), w celu eliminacji odbić z powierzchni modułu.
Panel jest najmniejszą jednostką wytwórczą na farmie fotowoltaicznej. Panele łączone
są w zespoły tzw. stringi (stoły) składające się z kilkudziesięciu paneli. Rzędy paneli
fotowoltaicznych będą ułożone wzdłuż linii wschód-zachód w zespołach o długości
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kilkudziesięciu metrów, w zależności od dostępnego miejsca. Panele powinny zostać ułożone
pod kątem 20-40 stopni do gruntu. Dolna krawędź na wysokości do 0,9 m nad gruntem, górna
na wysokości do 4 m.
Panele fotowoltaiczne mocowane są na stałej szkieletowej konstrukcji wykonanej ze
stali ocynkowanej. Głównym elementem konstrukcji są wbijane kafarami na głębokość ok 1,52 m słupy (profile stalowe). W zależności od właściwości gruntu, dopuszcza się również
dodatkowe kotwienie profili nośnych w gruncie. Słupy rozmieszczane się
w rzędzie w jednej linii w odległości ok. 1,5 m od siebie. Do słupów przykręcany jest stelaż
zapewniający odpowiednią podstawę do montażu modłów fotowoltaicznych. Szkielet do
montażu modułów może być wykonany z aluminium lub stali ocynkowanej. Moduły
fotowoltaiczne są przykręcane bezpośrednio do szkieletu. Poszczególne rzędy paneli
fotowoltaicznych rozmieszczane są w odległości o ok. 2-7 m od siebie nawzajem. Dystans
pomiędzy poszczególnymi rzędami paneli ma zapewnić brak przysłaniania cieniem
pochodzącym od jednego rzędu paneli kolejnego rzędu oraz zapewnić możliwość przejazdu
ciągnika rolniczego, który będzie wykorzystywany na etapie eksploatacji.
Wytworzona energia przesyłana będzie do inwerterów – urządzeń zmieniających prąd
stały wyprodukowany w modułach fotowoltaicznych na prąd zmienny. Jeden inwerter posiada
moc 25-800 kW. Na przedmiotowej farmie fotowoltaicznej planuje się montaż do 3 200 szt.
inwerterów. Inwertery montowane są w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach,
które mogą zostać podwieszone na konstrukcji nośnej paneli fotowoltaicznych, bądź
umieszczone bezpośrednio na gruncie na niewielkim fundamencie.
Energia przekazywana jest z inwertera do stacji transformatora, której zadaniem jest
ustabilizowanie napięcia oraz nadanie charakterystyki prądowej (głównie podniesienie
napięcia do średniej wysokości 15-35 kV). Transformatory umieszcza się w niewielkich
prefabrykowanych betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. Obiekty stacji
transformatora zostaną usytułowane na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu płycie
fundamentowej, umieszczonej na zagęszczonej podsypce. W rozpatrywanym przypadku
planuje się montaż transformatorów olejowych lub suchych żywicznych. W przypadku
montażu transformatora olejowego stacja transformatorowa zostanie wyposażona w szczelną
tacę mogącą pomieścić 100% oleju transformatorowego oraz wodę z akcji gaśniczej (120%
pojemności transformatora). Transformatory będą wymagały instalacji systemu aktywnego
chłodzenia. Na rynku są dostępne dwa rodzaje systemów chłodzących – suche i mokre.
Obydwa systemy wyposażone są w wentylatory montowane wewnątrz budynku.
W rozpatrywanym przypadku planuje się montaż suchego układu chłodzenia – transformatory
będą chłodzone bezpośrednio przez opływ powietrza wymuszony pracą wentylatorów.
Wentylatory będą uruchamiać się automatycznie – jedynie w przypadku znacznego wzrostu
temperatury i możliwości przegrzania transformatora. Na przedmiotowej instalacji planuje się
instalację maksymalnie 101 szt. transformatorów, w tym zainstalowany zostanie
1 transformator sieciowy.
Energia ze stacji transformatora przekazywana jest podziemną linią średniego
napięcia do obiektu technicznego, który jest sterownią całej farmy. Obiekt ten składa się z 3
sektorów – sterowni z aparaturą energetyczną, pomieszczenia liczników prądowych oraz
pomieszczenia technicznego (magazynek podręcznego sprzętu). Obiekt ten może być
zlokalizowany w linii ogrodzenia, aby zapewnić dostęp do pomieszczenia liczników
personelowi operatora sieci, osobnymi drzwiami od zewnętrznej strony ogrodzenia.
Przewiduje się budowę budynku w technologii klasycznej (murowany), jako prefabrykowany
betonowy bądź kontenerowy. Obiekt zostanie usytuowany na prefabrykowanych płytach
fundamentowych, zlokalizowanych na zagęszczonej podsypce. Możliwa jest również
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integracja wszystkich obiektów kubaturowych farmy (budynki inwertera, transformatora
i pomieszczenia technicznego) w jednym obiekcie budowlanym o takich samych gabarytach
maksymalnych, jak opisywany budynek techniczny.
Planuje się przyłączyć przedmiotową farmę fotowoltaiczną bezpośrednio w pole
liniowe wysokiego napięcia (WN) Głównego Punktu Zasilania. Przyłącze zostanie wykonane
jako linia podziemna.
W celu uzyskania możliwości zdalnej kontroli nad pracą elektrowni planuje się
zainstalowanie systemu monitoringu (telemetrii), tj. systemu, który umożliwi zbieranie,
archiwizowanie i przesyłanie danych dotyczących ilości wyprodukowanej i przesłanej energii
elektrycznej do systemu elektroenergetycznego, oraz systemu, który umożliwi przesyłanie
informacji o pracy oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach urządzeń elektronicznych,
elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. SCADA).
Dostęp do poszczególnych sektorów farmy zostanie zapewniony poprzez zjazdy
z dróg gminnych oraz odcinki nowo wybudowanych dróg dojazdowych, na terenie farmy
powstaną ścieżki technologiczne, zapewniające dostęp do wszystkich sektorów farmy. Drogi
dojazdowe oraz drogi technologiczne na terenie farmy zostaną wykonane z kruszywa
łamanego, ich planowana szerokość będzie wynosić 3-8 m. W trakcie eksploatacji będą pełnić
funkcję serwisową. Dodatkowo przed budynkiem technicznym na terenie farmy wykonany
zostanie plac manewrowy oraz plac magazynowy, w identycznej technologii jak drogi
technologiczne. Powierzchnie te będą częściowo przepuszczalne i nie będą wymagały
odwodnienia.
Teren farmy zostanie ogrodzony siatką stalową mocowaną na wbijanych w grunt
stalowych słupach. Sposób montażu siatki pozostawi min. 20 cm przestrzeń od gruntu, w celu
umożliwienia przedostania się na teren farmy małych zwierząt, przede wszystkim płazów.
Maksymalna wysokość ogrodzenia wyniesie 2,5 m. Teren farmy będzie monitorowany za
pomocą kamer oraz czujników ruchu.
Jedynymi elementami farmy fotowoltaicznej wymagającymi fundamentowania są
obiekty inwertera, transformatora i budynku technicznego. Dopuszcza się wykonanie
fundamentu jako lanego lub prefabrykowanego, w postaci płyty betonowej. Droga na terenie
farmy wykonana będzie z kruszywa łamanego. Elektryczne instalacje wewnętrzne ułożone
zostaną w rodzimej ziemi na głębokości maksymalnie do 1,5 m.
Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową planuje się zorganizować
w południowej części farmy.
Minimalna odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki będzie wynosiła 2 m.
Powierzchnia ta, po wybudowaniu instalacji zostanie ponownie pokryta humusem (wcześniej
odłożonym) i obsiana mieszanką traw i roślin zielnych właściwych siedliskowo.
Budowa farmy zacznie się od wybronowania terenu farmy. Następnie dokonana się
lokalizacji poszczególnych elementów farmy, w tym rozmieszczenia poszczególnych słupów
konstrukcji nośnej. Kolejnym etapem będzie wbicie w rodzimy grunt wszystkich profili nośnych.
Jednoczenie prowadzone będą prace nad budową ogrodzenia farmy. Następnie, na wbitych
w grunt profilach nośnych, zostanie zamontowana konstrukcja szkieletowa, służąca do
mocowania paneli fotowoltaicznych. Równocześnie będą budowane droga technologiczna
i plac manewrowy. Budowa drogi i placu manewrowego polega na usunięciu ok. 30 cm
warstwy gruntu rodzimego (korytowanie), wypełnieniu powstałego wykopu kruszywem
łamanym, a następnie zagęszczeniu ręczną zagęszczarką. Następnie zostaną otwarte
wykopy pod płyty fundamentowe obiektów inwertera, transformatora oraz sterowni, a także w
celu ułożenia wszystkich przewodów elektrycznych i energetycznych na terenie farmy (do 1,5
m głębokości). Płyty fundamentowe są z reguły dostarczane jako prefabrykowane, choć
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dopuszcza się również ich wylanie na miejscu. Płyty zostaną ułożone (wylane) w wykopach
na warstwie uprzednio zagęszczonego kruszywa (ok. 15 cm). Kolejnym etapem będzie
równoczesne montowanie modułów fotowoltaicznych na uprzednio przygotowanej konstrukcji
szkieletowej, układanie przewodów w wykopach oraz ustawienie na płytach fundamentowych
prefabrykowanych obiektów inwertera, transformatora oraz sterowni. W przypadku sterowni
dopuszcza się także wzniesienie tego obiektu na miejscu. Przewody elektryczne
i energetyczne na terenie farmy zostaną ułożone w wykopach bezpośrednio bez rur
osłonowych, a następnie zasypane gruntem rodzimym. Ostatnim etapem budowy farmy
fotowoltaicznej będzie montaż całej aparatury elektroenergetycznej oraz jej podłączenie
i skalibrowanie.
Elementy lekkie (moduły fotowoltaiczne, elementy składowe szkieletów konstrukcji
nośnej paneli, przewody itp.) zostaną wyładowane i przemieszczane na terenie farmy za
pomocą widłowego wózka terenowego lub ładowarki kołowej wyposażonej w widły. Płyty
fundamentowe natomiast, a także obiekty inwertera, transformatora oraz sterowni zostaną
wyładowane i ustawione za pomocą urządzenia dźwigowego, w który będzie wyposażony
przywożący je samochód ciężarowy.
W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej będą wykorzystywane następujące maszyny,
urządzenia i narzędzia: niewielki kafar samojezdny, ładowarka uniwersalna, koparka,
zagęszczarka ręczna, narzędzia ręczne.
Szacuje się zapotrzebowanie na energię z systemu elektroenergetycznego na poziomie do
480 MWh/rok.
W ramach obsługi farmy fotowoltaicznej będą wykonywane następujące stałe
czynności okresowe, tj:
− wykaszanie – w zależności od intensywności wegetacji przewiduje się 1-2 razy w ciągu
roku, przy wykorzystaniu dostawki do ciągnika rolniczego ze specjalnym wysięgnikiem
umożliwiającym koszenie pod stelażem paneli. Alternatywnie możliwy jest wypas na
terenie farmy zwierząt hodowlanych, głównie owiec;
− mycie powierzchni modułów – raz na dwa-trzy lata z wykorzystaniem specjalnej
przystawki do ciągnika rolniczego w postaci szerokiej szczotki obrotowej wyposażonej
w dysze dozujące wodę demineralizowaną. Możliwe jest też zastosowanie specjalnych
urządzeń, które samodzielnie przesuwają się po powierzchni modułów jednoczenie je
czyszcząc, również przy wykorzystaniu obrotowej szczotki i wody demineralizowanej.
W procesie używa się jedynie wodę bez dodatku detergentów. Zużycie wody szacuje
się na poziomie 4 m3 /MW zainstalowanej mocy elektrycznej farmy.
Oprócz wyżej wymienionych stałych, periodycznie powtarzalnych czynności
obsługowych, farma będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Obecność obsługi będzie
wymagana jedynie w przypadku konieczności usunięcia awarii (np. uszkodzony moduł
fotowoltaiczny, przepalony bezpiecznik itp.), przekonfigurowania i przeprogramowania
sterowników lub wykonania czynności konserwacji i przeglądów okresowych aparatury
elektroenergetycznej.
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 i osobowych. Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 90-105
dB(A). Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały. Zasięg przestrzenny
hałasu na etapie prowadzenia prac budowlanych będzie ograniczony do 50 m. Ze względu na
rozmiar i lokalizację przedsięwzięcia, prace częściowo prowadzone będą w pobliżu
zabudowań, jednak wyłącznie w porze dziennej. Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie
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miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały
charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową
elementów farmy fotowoltaicznej.
Podczas eksploatacji farmy fotowoltaicznej obiektami, które mogą powodować emisję
hałasu są jedynie pomieszczenia transformatorów. Obiekty transformatorów mogą zostać
wyposażone w instalacje chłodzące, czyli wentylatory wymuszające obieg powietrza. Źródła
dźwięku zlokalizowane na terenie elektrowni fotowoltaicznej nie będą negatywnie oddziaływać
na klimat akustyczny pobliskich obszarów zabudowy. W najgorszym możliwym scenariuszu
natężenie dźwięku pochodzącego z pracujących urządzeń farmy, w miejscu lokalizacji
najbliższej zabudowy przeznaczonej na cele mieszkalne, osiągnie wartość 16-22 dB.
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 dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
W związku z powyższym, zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu na terenach
chronionych akustycznie.
Emisja hałasu związana z etapem likwidacji planowanej inwestycji nie będzie
znacząco różnić się od emisji hałasu podczas fazy budowy. Zjawisko wystąpienia hałasu
i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym
związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac
związanych z usuwaniem elementów farmy fotowoltaicznej.
Oddziaływanie na stan powietrza będzie wynikać z pracy maszyn i urządzeń
budowlanych oraz ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych podczas realizacji i likwidacji
przedsięwzięcia. Spowoduje to okresową emisję pyłów i gazów wprowadzanych do
atmosfery. Bedzie ona miała charakter niezorganizowany o zasięgu ograniczonym głownie
do terenu budowy/rozbiórki. Zgodnie z wynikami analiz przedłożonych w raporcie OOŚ,
prognozowane emisje będą miały charakter okresowy, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu
prac. Ponadto montaż modułów farmy fotowoltaicznej nie wiąże się z pracą ciężkiego sprzętu,
ww. prace będą wykonywane głównie ręcznie. W związku z powyższym należy uznać, ze nie
dojdzie do przekroczenia obowiązujących norm, a prace nie będą uciążliwe dla mieszkańców
najbliższych zabudowań.
Eksploatacja elektrowni słonecznej nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza,
z wyjątkiem niewielkiej ilości zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów w związku
utrzymaniem farmy. Będą to emisje o charakterze sporadycznym i krótkotrwałym, zatem nie
wpłyną znacząco na stan powietrza.
Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję niejonizującego
promieniowania elektromagnetycznego. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego będą układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, a także
jej odbiorniki. Instalacje elektryczne oraz urządzenia do przesyłania energii elektrycznej
planowane do zastosowania w przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej będą wytwarzały
w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Natężenie pól
elektrycznego i magnetycznego, które powstają w sąsiedztwie tych urządzeń i instalacji
elektrycznej, są pomijalnie małe. Należy zauważyć iż na terenie elektrowni fotowoltaicznej
będą pracowały jedynie urządzenia przetwarzające prąd niskich napięć (do 1,5 kV).
W transformatorze zajdzie przetworzenie napięcia z niskiego na średnie (15 kV) i będzie to
jedyne urządzenie na terenie farmy (oprócz sterowni – miejsce przyłączenia), które będzie
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operowało na takim napięciu. Na terenie farmy wszystkie linie kablowe niskiego i średniego
napięcia (oprócz przewodów nN prowadzonych po konstrukcji nośnej paneli) będą wykonane
jako podziemne. Zgodnie z opisem zamieszczonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko oddziaływanie w zakresie emisji pól elektromagnetycznych jest pomijalnie małe
i nie będzie miało wpływu na otoczenie.
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstaną głównie odpady typowe
dla prac budowlanych i montażowych (odpady grupy 17), a także odpady opakowaniowe
i ubrania ochronne (odpady grupy 15). Przewidywane rodzaje odpadów i ich ilości [Mg], które
powstaną w związku z budową przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Spodziewana
masa
odpadów
[Mg]

1

17 04 05

Żelazo i stal

75

2

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

110

3

17 04 07

Mieszaniny metali

0,7

4

17 04 10* odpad
niebezpieczny

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje
niebezpieczne*

4

5

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

15

6

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17
05 03

3 000

7

15 02 02* odpad
niebezpieczny

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujęte
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty
ochronne zanieczyszczone substancjami PCB).

0,05

8

15 01 03

Opakowania z drewna

20

W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczania powierzchni gruntu odpadami
powstającymi w fazie budowy, zostaną wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia
odpadów powstających podczas budowy, umożliwiające selektywne ich przetrzymywanie.
Odpady będą bez zbędnej zwłoki odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia,
w celu ich dalszego zagospodarowania.
W fazie eksploatacji przedmiotowej elektrowni słonecznej odpady będą powstawać
w niewielkiej ilości, w związku z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń
elektronicznych i elektrycznych. W związku z powyższym, głównymi odpadami powstającymi
na terenie instalacji będą odpady z grupy 16 02, czyli odpady urządzeń elektrycznych
i elektronicznych w ilości ok. 2,3 Mg rocznie oraz 15 01, czyli odpady opakowaniowe, w ilości
1,3 Mg rocznie. Odpady te niezwłocznie po wytworzeniu będą przekazywane do dalszego
gospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
Nie przewiduje się możliwości uprzedniego gromadzenia na terenie farmy wytworzonych
odpadów.
Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z demontażem wielu
podzespołów elektrowni fotowoltaicznej, w skład których wchodzi wiele wartościowych
materiałów – żelazo, krzem, miedź, stal, aluminium. Materiały te zostaną przekazane
zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu
ich dalszego zagospodarowania. Z uwagi na fakt, iż instalacja fotowoltaiczna składa się przede
wszystkim z urządzeń elektrycznych, głównym odpadem powstającym z demontażu instalacji
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będą panele fotowoltaiczne, które są urządzeniami nie zawierającymi substancji
niebezpiecznych i składają się głównie ze szkła, aluminium i krzemu. Wśród innych odpadów
znajdują się między innymi gleba i kable. Gleba może zostać wykorzystana do uzupełnienia
ewentualnych ubytków mas ziemnych. Odpady niebezpieczne zostaną unieszkodliwione
przez niezależne podmioty posiadające zezwolenia w zakresie odbierania i unieszkodliwiania
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewidywane rodzaje odpadów i ich ilości
[Mg], które powstaną w związku z likwidacją przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

l.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Spodziewana
masa
odpadów
[Mg]

1

17 04 05

Żelazo i stal

2000

2

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

500

3

17 04 02

Aluminium

24

4

16 02 14

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

5

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02
12

40

5

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

300

6

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione
w 17 05 03

2000

1 200

W celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń do wód gruntowych, zaplecze budowy
zostanie wyposażone w urządzenia sanitarne dla pracowników (toalety przewożone) typu TOITOI. Powstałe ścieki bytowe będą odbierane przez specjalistyczny podmiot posiadający
odpowiednie urządzenia do odbioru i transportu ścieków bytowych.
Na terenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej, oprócz miejsc usytuowania
inwerterów, stacji transformatorowych oraz budynku technicznego, nie będzie powierzchni
uszczelnionych. Zarówno droga technologiczna, jak również plac manewrowy, zostaną
wykonane jako utwardzone łamanym kruszywem, będą zatem nawierzchnią częściowo
przepuszczalną. Woda deszczowa będzie swobodnie ściekała z paneli fotowoltaicznych
i wsiąkała w grunt. Budowa elektrowni słonecznej nie zaburzy więc gospodarki wodnej na
rozpatrywanym terenie i nie przyczyni się do przesuszania gruntu pod modułami.
W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie przewiduje się powstania
zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na środowisko gruntowo-wodne. W przypadku
zastosowania transformatorów olejowych, miejsce ich montażu zostanie wyposażone
w szczelną misę, uniemożliwiającą przedostanie się substancji ropopochodnych do gruntu,
nawet w razie awarii. Proces mycia modułów fotowoltaicznych będzie realizowany tylko
i wyłącznie przy użyciu czystej, demineralizowanej wody. W czasie eksploatacji
przedsięwzięcia, w celu kultywacji terenów zielonych, nie będą stosowane herbicydy ani
inne środki chemiczne mogące negatywnie oddziaływać na środowisko.
Realizacja inwestycji będzie wiązać się z zużyciem surowców, materiałów, paliw, oraz
energii, tj.: beton (lub prefabrykowane płyty betonowe): 610 m3 , − kruszywo (różne frakcje
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i rodzaje): 6 600 m3 , − stal i inne metale: 2 000 Mg, − olej napędowy (maszyny budowlane,
samochody dostawcze): 42 Mg. W trakcie budowy nie dojdzie do przemieszania mas
ziemnych. Ziemia z płytkich wykopów pod linie kablowe i prefabrykowany fundamenty
budynków/budynku zostanie wykorzystana na terenie budowy. Przy prowadzeniu prac
ziemnych każdorazowo przed kontynuacją będą prowadzone kontrole w kierunku obecności
zwierząt w wykopach. Nie przewiduje się konieczności prowadzenia zaawansowanych
odwodnień wykopów budowlanych. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się
konieczności wycinki drzew.
Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest jedynie ze zużyciem paliwa do
maszyn rolniczych dokonujących czynności obsługowych, (tzn. mycia paneli oraz wykaszania
terenu farmy ) i do samochodów ekip serwisowych, a także wody demineralizowanej używanej
do mycia. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywa też pewne ilości energii elektrycznej
koniecznej do zasilenia urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu w sytuacji,
gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy). Szacunkowe zapotrzebowanie na główne
surowce związane z funkcjonowaniem planowanej do budowy infrastruktury przedstawia się
następująco: − energia elektryczna: 480 MWh/rok, − woda demineralizowana: 320 m³/2-3 lata,
− paliwo (pojazdy serwisantów, maszyny rolnicze): 65 Mg/rok.
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,
przez co realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na klimat.
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 oczka wodne i rowy melioracyjne, które nie zostaną naruszone, odwodnione
bądź zasypane, instalacja będzie odsunięta od nich.
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Dla obszaru lokalizacji inwestycji w sierpniu 2020 roku przeprowadzono waloryzację
florystyczną. Za obszar badań, czyli obszar, na który realizacja planowanej inwestycji może
mieć negatywny wpływ, przyjęto teren działki, na której realizowana będzie inwestycja oraz jej
najbliższe otoczenie (do 50 m od granicy planowanej elektrowni). Ze względu na charakter
inwestycji (brak zagrożenia zmiany warunków wodnych, brak konieczności wycinki nawet
pojedynczych drzew) uznano tak wyznaczony obszar inwentaryzacji za wystarczający.
Na polach, poza roślinami uprawnymi, stwierdzono bardzo mało chwastów, natomiast na
miedzach, oraz na poboczach dróg występują ubogie zbiorowiska segetalne z klasy
(Stellarietea mediae) oraz ruderalna z klasy (Artemisietea vulgaris). Stwierdzono następujące
gatunki roślin: babka zwyczajna (Plantago major), chaber bławatek (Centaurea cyanus),
chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), dziurawiec zwyczajny (Hypericum
perforatum), fiołek polny (Viola arvensis), iglica pospolita (Erodium cicutarium), jaskier
rozłogowy (Ranunculus repens), komosa biała (Chenopodium album), koniczyna łąkowa
(Trifolium pretense), koniczyna polna (Trifolium arvense), koniczyna rozłogowa (Trifolium
repens), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), lnica polna (Linaria vulgaris), mietlica
olbrzymia (Agrostis gigantea), mietlica pospolita (Agrostis capillaris), mniszek lekarski
(Taraxacum officinale), nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), nawłoć kanadyjska (Solidago
canadensis), nostrzyk biały (Melilotus albus), niecierpek gruczołowaty (Impatiens Roylei),
ostrożeń lancetowaty (Cirsium lanceolatum), ostrożeń polny (Cirsium arvense), podbiał
pospolity (Tussilago farfara), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), przymiotno białe (Erigeron
annuus), przymiotno kanadyjskie
(Conyza canadensis), rdest plamisty (Polygonum
persicaria), rzepicha leśna (Rorippa sylvestris), sałata kompasowa (Lactuca seriola), skrzyp
polny (Equisetum arvense), słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus), szczaw polny
(Rumex acetosella), szczaw rozpierzchły (Rumex thyrsiflorus), tasznik pospolity (Capsella
bursa-pastoris), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), trzcinnik piaskowy
(Calamagrostis epigejos), tymotka łąkowa (Phleum pretense), wiechlina roczna (Poa annua),
wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), wyka wąskolistna (Vicia angustifolia), życica trwała
(Lolium perenne).
Na terenie zamierzenia – w północno-zachodniej oraz zachodniej części występują
dwa niewielki oczka polodowcowe w zaawansowanym stadium eutrofizacji, przy północnozachodniej granicy planowanej farmy rozpościera się niewielki obszar zabagniony,
a w południowej oraz w zachodniej części powierzchni znajdują się rowy melioracyjne.
Obszary te i ich otoczenie porastają zbiorowiska hydrogeniczne.
Śródpolne oczka polodowcowe mają charakter eutroficzny. Roślinność jest bardzo
bujna, zaś misa zbiornika wykazuje wyraźne objawy wypłycania, co wyraża się rozwojem
charakterystycznych fitocenoz wodnych i szuwarowych.
Niektóre oczka są wilgotne, a środek płytkiego zbiornika zdominowany jest przez
roślinność pleustonową – spirodelę wielokorzeniową (Spirodela polyrhiza) i rzęsę drobną
(Lemna minor), przy niewielkim udziale drobnych nymfeidów, o liściach pływających oraz roślin
zanurzonych i skupień niewielkich helofitów. Brzeżną strefę zbiornika stanowią szerokie pasy
wysokich szuwarów, zajęte przez dwa pospolite zespoły roślinne: szuwar trzcinowy
(Phragmitetum australis) i szuwar pałki szerokolistnej (Typhetum latifoliae). Oczka będące
w bardziej zaawansowanych stadiach eutrofizacji posiadają misę całkowicie zajęta przez płaty
szuwarów. Na obrzeżu pasa szuwarów występują płaty roślinności ziołoroślowej z dominacją
wiązówki błotnej (Filipendula ulmaria) i tojeści pospolitej (Lysimachia vulgaris). W warstwie
zielnej, w strefie otaczającej nieużytek pojawiają się nitrofilne gatunki zielne takie, jak:
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), przytulia czepna (Galium aparine), wierzbownica kosmata
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(Epilobium hirsutum). W sąsiedztwie oczek występują ponadto niewielkie kompleksy zarośli
wierzbowych Salicetum pentandro-cinereae z dominującymi szerokolistnymi gatunkami wierzb
(Salix cinerea, Salix pentandra, Salix aurita) i kruszyną pospolitą (Frangula alnus) oraz
znacznym udziałem olszy czarnej (Alnus glutinosa) i brzozy brodawkowatej (Betula pendula).
Teren zabagniony przylegający do obszaru inwestycji od północnego zachodu charakteryzuje
się występowaniem roślinności należącej do zbiorowisk Phragmitetum oraz Caricetum gracilis.
Stwierdzono gatunki: żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica), ponikło błotne
(Eleocharis palustris), skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), manna mielec (Glyceria
maxima), trzcina pospolita (Phragmites australis), szczaw lancetowaty (Rumex
hydrolapathum), oczeret Tabernemontana (Schoenoplectus tabernaemontani), turzyca błotna
(Carex acutiformis), kropidło piszczałkowate (Oenanthe fistulosa), gorysz błotny (Peucedanum
palustre), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), wiechlina błotna (Poa palustris).
Zidentyfikowano ponadto następujące gatunki łąkowe, w tym łąk wilgotnych oraz ruderalne:
śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa), jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus),
uczep trólistkowy (Bidens tripartita), rdest plamisty (Polygonum persicaria), jasnota biała
(Lamium album), dziurawiec pospolity (Hypericum perforatum), szczaw kędzieżawy (Rumex
crispus), serdecznik pospolity (Leonurius cardiaca). Na omawianym terenie występują ponadto
zakrzewienia budowane przez zarośla wierzbowe oraz olszę czarną i brzozę omszoną.
W zachodniej i południowej części występują rowy melioracyjne. Obrzeża rowów porośnięte
są przez bujną roślinność, tworzącą zbiorowiska Phalaris arundinace, Urtica dioica oraz
Phragmites australis. Stwierdzono występowanie gatunków: mozga trzcinowata (Phalaris
arundinacea), żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica), ponikło błotne (Eleocharis
palustris), skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), manna mielec (Glyceria maxima), trzcina
pospolita (Phragmites australis), szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum), oczeret
Tabernemontana (Schoenoplectus tabernaemontani), turzyca błotna (Carex acutiformis),
przytulia błotna (Galium palustre), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), kropidło piszczałkowate
(Oenanthe fistulosa), gorysz błotny (Peucedanum palustre), mozga trzcinowata (Phalaris
arundinacea), wiechlina błotna (Poa palustris), jaskier wielki (Ranunculus lingua), tarczyca
pospolita (Scutellaria galericulata), marek szerokolistny (Sium latifolium), pałka szerokolistna
(Typha latifolia), Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Rowom towarzyszom pojedyncze niskie
zadrzewienia lub płaty zakrzewień wierzbowych.
W zachodniej części obszaru wskazanego pod inwestycję znajduje się śródpolna kępa,
porastająca obszar po dawnym oczku wytopiskowym. Kępę budują głównie gatunki: brzoza
brodawkowata (Betula pendula), brzoza omszona (Betula pubescens), olsza czarna (Alnus
glutinosa) oraz zarośla wierzbowe – wierzba biała (Salix alba), werzba krucha (Salix fragilis)
oraz wierzba szara (Salix cinerea).
W ramach realizacji planowanej inwestycji nie dojdzie do usuwania drzew i zakrzewień.
Ogrodzenie farmy zostanie zlokalizowane w taki sposób aby nie uszkodzić zarówno części
nadziemnych jak również podziemnych drzew. Wymienione gatunki należą do pospolitych we
florze krajowej.
Na badanym terenie nie stwierdzono stanowisk gatunków wymienionych w Załączniku
II Dyrektywy Siedliskowej, jak również stanowisk roślin zamieszczonych w polskiej czerwonej
księdze. Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim otoczeniu nie stwierdzono
występowania siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady
92/43/EEC.
Dla miejsca lokalizacji inwestycji, wraz z waloryzacją florystyczną, w tym samym
okresie (sierpień 2020 r.), przeprowadzono również Inwentaryzację faunistyczną. Objęła ona
entomofaunę (fauna bezkręgowców) oraz herpetofaunę (fauna płazów i gadów).
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Na przedmiotowej powierzchni znajdują się obszary stanowiące potencjalne siedliska dla
płazów – oczka wodne, rowy melioracyjne. W ramach wizji terenowej stwierdzono
występowanie dwóch gatunków płazów – ropuchy szarej (Bufo bufo) na stanowisku w okolicy
rowu melioracyjnego w południowej części obszaru oraz żaby trawnej (Rana temporaria)
w okolicy kępy śródpolnej. Należy podkreślić, że badany obszar odznacza się stosunkowo
małym potencjałem siedliskowym dla płazów i gadów, także w okresie wegetacji –
zdecydowana większość jego powierzchni stanowi pole uprawne. W wyniku przeprowadzonej
inwentaryzacji faunistycznej na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania gadów.
Stwierdzone na powierzchni gatunki bezkręgowców związane były w większości z terenami
ruderalnymi lub polami uprawnymi. Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych lub
szczególnie rzadkich.
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-Gd-WOO.4221.98.2021.AGH.3 z dnia 5.10.2021r. 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.
Przeprowadzono również rozpoznanie dokumentacyjne oraz terenowe w zakresie
możliwości występowania ornitofauny (fauna ptaków) oraz chiropterofauny (fauna nietoperzy).
Uwzględniając obecną bardzo niską jakość siedlisk związaną z długotrwałym
i intensywnym rolniczym wykorzystaniem terenu można stwierdzić, że obecne pola mogą być
wykorzystane do gniazdowania jedynie przez dwa gatunki ptaków związane z krajobrazem
rolniczym: skowronka polnego (Alauda arvensis) oraz przepiórkę (Coturnix coturnix), oba
gatunki budują gniazda na ziemi. W dalszej odległości mogą być także lęgowe gatunki ptaków
związane z miedzami, zadrzewieniami śródpolnymi, obszarami porośniętymi krzewami,
ziołoroślami przede wszystkim w rejonie dróg i w okolicy rowów melioracyjnych. Elektrownia
fotowoltaiczna Na obszarze planowanym do zajęcia pod instalację znajdują się niewielkie
rowy melioracyjne, dwa niewielkie oczka polodowcowe w zaawansowanym stadium
eutrofizacji oraz niewielka kępa śródpolna. Formy te zostaną zachowane oraz wyłączone
z obszaru inwestycji. Budowa elektrowni i infrastruktury towarzyszącej nie będzie miała
wpływu na występujące w otoczeniu obiekty hydrograficzne.
Realizacja tego typu przedsięwzięcia nie stanowi żadnego zagrożenia dla nietoperzy,
zarówno bezpośredniego (kolizje) jak i pośredniego (utrata siedlisk czy miejsc rozrodu).
Planowana inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, nie narusza liniowych
elementów krajobrazu, cennych dla tych ssaków. Nie wpłynie na miejsca ich rozrodu
i zimowiska.
Planowana 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. 3,18 km na zachód od planowanej inwestycji
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oraz Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033 – oddalony o ok. 6,69 km na zachód od
przedsięwzięcia.
Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie
ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację
warunków ekologicznych ostoi, tym samym wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk
przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone
ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te
zostały wyznaczone; pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania
z innymi obszarami. Tym samym nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art.
6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
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:
− ok. 3,8 km na południowy zachód: Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry;
− ok. 5,71 km na zachód: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. Pomorskie);
− ok. 5,76 km na południowy wschód: Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora
Dzierzgoń.
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. 4 km na zachód od planowanej inwestycji — Las Sztumski KPn-14C. Z uwagi
na charakter oraz usytuowanie inwestycji nie spowoduje ona negatywnego oddziaływania na
ww. korytarz ekologiczny. Wokół inwestycji jest bardzo duży obszar otwartych pól gdzie
zwierzęta, będą mogły swobodnie się przemieszczać we wszystkich kierunkach.
Projektowaną farmę fotowoltaiczną planuje się zlokalizować na działkach dotychczas
wykorzystywanych rolniczo. Są to grunty o klasie bonitacji od IV do VI. 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.
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi przekształcenie krajobrazu o charakterze
lokalnym. Skala zmiany pejzażu i relacji widokowych nie będzie znacząca. Będzie dotyczyła
krajobrazu terenów częściowo otwartych, jednak w terenie słabo eksponowanym widokowo.
Na rozpatrywanym terenie nie ma dominujących punktów widokowych, z których farma
fotowoltaiczna mogłaby być widoczna z większej odległości. W pobliżu nie występują
szczególnie cenne elementy krajobrazowe. Farma będzie osłonięta przed obserwatorem przez
liczne bariery widokowe – wysokie zadrzewienia, w tym szpaler przydrożny, zabudowę
zagrodową oraz formy ukształtowania terenu (wzniesienia). Planowana farma fotowoltaiczna
będzie widoczna przede wszystkim z perspektywy najbliżej położonych zabudowań
mieszkalnych, położonych na wschód oraz na północ. Obiekt będzie jednak słabo widoczny,
ze względu na oddalenie od zabudowań mieszkalnych, brak elementów przyciągających
wzrok, brak wyróżniających się brył oraz występowanie barier widokowych. Farma może być
także widoczna z drogi gminnej wiodącej na wschód od zamierzenia. Ekspozycja instalacji
będzie jednak krótkotrwała, a sama droga charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu.
Z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym oraz niewielką
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wysokość konstrukcji, nie będzie tworzyć dominat w krajobrazie. Inwestycja nie będzie
wywierać negatywnego wpływu na krajobraz.
Na terenie planowanym do zajęcia oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie występują
obiekty chronione. Najbliższe obiekty wpisane do Rejestru Zbytków położone są w
miejscowości Pietrzwałd, w odległości ok. 0,8 km na południowy wschód od farmy: kościół
filialny pw. Trzech Króli wraz z układem przestrzennym cmentarza, zachowanymi
historycznymi nagrobkami i wysoką zielenią cmentarną. Planowana inwestycja nie będzie
oddziaływać wizualnie na obiekt chroniony. Ze względu na niewielką wysokość instalacji
wytwórczej oraz zastosowanie barw w odcieniach szarości i szarej zieleni farma będzie
wtapiać się w tło i nie będzie wyróżnialna z otoczenia już z odległości ok. 300 m.
Na dzień sporządzania raportu w pobliżu planowanej inwestycji nie znajdowały się i nie
były planowane inne przedsięwzięcia, o podobnym charakterze, których realizacja
i eksploatacja mogłaby prowadzić do kumulacji oddziaływań na środowisko. Z informacji
dostępnych tut. organowi wiadomo, że w sąsiedztwie przedmiotowej elektrowni na terenie
działek 106 i 108, ob. Koślinka, obecnie planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej,
należącej do innego inwestora, o mocy do 18 MW. W związku z powyższym mogą wystąpić
oddziaływania skumulowane w zakresie krajobrazu. Przedsięwzięcia nie będą powiązane ze
sobą technologicznie i będą działać niezależnie od siebie.
Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, analizowano odmienny układ farmy na
rozpatrywanym terenie, który był optymalizowany pod względem technicznym. Różnił się od
wariantu ostatecznie wybranego do realizacji przede wszystkim lokalizacją. Wskazano
lokalizację farmy na zachód od miejscowości Cygusy oraz na południe od miejscowości
Szpitalna Wieś. W wariancie tym infrastruktura farmy znajdowała się w pobliżu zabudowy
mieszkaniowej, co mogło powodować wystąpienie niekorzystnych odczuć estetycznych
u mieszkańców oraz wpłynąć na pogorszenie klimatu akustycznego w otoczeniu najbliższej
zabudowy. Ponadto wariant alternatywny wykazywał nieco większe oddziaływanie na
zwierzęta. W związku z powyższym wariant inwestycyjny jest najkorzystniejszy dla
środowiska.
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.
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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.

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. Better Energy Solar Development Sp. z o.o., ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk,
2. Skarb Państwa, Starosta Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul.
Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański,
4. Strony postępowania (przez obwieszczenie),
5. 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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