Sztum, dnia 05.04.2022r.
GKV.6220.16.12.2020

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 lit. b 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
Polenergia Farma Fotowoltaiczna 1 Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3 obręb Nowa Wieś, działce nr
95/1 obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1 obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
orzekam:
Ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/ obręb Nowa Wieś, działce nr
95/1 obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1 obręb Sztumska Wieś, 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 budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01
marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu
przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu tego faktu wpisem
w dokumentacji budowy;
b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; każdorazowo,
przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzić 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 przyrodnika należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
c) prace budowlano - montażowe będące źródłem hałasu ograniczyć do pory dziennej
(6:00-22:00);
d) na terenie inwestycji nie prowadzić napraw sprzętu budowlanego;
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e) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych
rozlewów olejowych;
f) masy ziemne pochodzące z wykopów w całości wykorzystywać do wyrównania terenu
w obrębie działek;
g) w zasięgu koron drzew nie parkować maszyn i pojazdów,
h) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć
w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i
zapewnić ich sukcesywny wywóz;
i) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i monitorować ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
j) podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach
sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni;
k) 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;
l) 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;
m) zapewnić racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
n) drogi dojazdowe do farmy wyznaczyć w maksymalnym stopniu w śladach istniejących
dróg;
o) 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) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia;
dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową,
wykonaną przez specjalistę ornitologa stwierdzającą brak występowania na
przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji
należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;
b) po wybudowaniu elektrowni teren pozostawić do naturalnej sukcesji lub obsiać
mieszanką traw i roślin zielnych właściwych siedliskowo;
c) do utrzymania powierzchni trawiastej w granicach terenu inwestycji wykorzystywać
środki mechaniczne, tj. narzędzia do koszenia; wyklucza się stosowanie nawozów,
herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj.
owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości murawy;
d) koszenie prowadzić od środka działki w kierunkach zewnętrznych celem umożliwienia
ucieczki małym zwierzętom;
e) 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;
f) stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić
całość zgromadzonego w transformatorze oleju;
g) w przypadku zastosowania paneli jednostronnych jak i dwustronnych teren położony
pod i pomiędzy rzędami paneli pozostawić do naturalnej sukcesji roślinnej;
str. 2/24

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) w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę lub
demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki
biodegradowalne;
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 fotowoltaicznej 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:
a) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają
konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła
słonecznego;
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b) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych, tak by łączna wysokość paneli ze
stelażem nie przekraczała 5 m;
c) z zainwestowania wyłączyć śródpolne zadrzewienia, cieki wodne oraz zastoiska
wodne;
d) przejścia linii kablowej pod rowami melioracyjnymi wykonać metodą przecisku
sterowanego, na głębokości minimum 1m poniżej dna rowu;
e) stacje transformatorowe rozmieścić w odległości minimum 100 m od budynków
mieszkalnych, GPO usytuować w odległości nie mniejszej niż 350 m od budynków
mieszkalnych;
f) określić dane techniczne charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i jego
wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;
g) przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające dotrzymanie norm w
zakresie emisji hałasu, infradźwięków, zanieczyszczeń i innych mogących występować
na terenie farmy fotowoltaicznej;
h) wykazać, że przyjęte rozwiązania ograniczą lub wyeliminują negatywny wpływ
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
i) uwzględniać obowiązujące przepisy i normy;
j) 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.
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
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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 12.11.2020r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynął wniosek (nr rej.
11994/20), który złożyła Pani ………………… pełnomocnik Polenergia Farma Fotowoltaiczna
1 Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji
na działkach nr 376, 377/2 i 377/3 obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1 obręb Postolin
i działkach nr 197/5 i 202/1 obręb Sztumska Wieś, 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
numerem GKVII.6220.16.2020 z dnia 30.12.2020r. w formie publicznego obwieszczenia
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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 GKVII.6220.16.2.2020 z dnia 4.01.2021r. 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 zawiadomieniem o sygn. GD.ZZŚ.2.435.13.2021.PK z dnia 14.01.2021r. (wpłynęło
dnia 20.01.2021. nr rej. 621/21) na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
– Kodeks postępowania administracyjnego, przekazał Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Tczewie
jako organowi właściwemu w sprawie ww. wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
oznaczony numerem GKVII.6220.16.2.2020 z dnia 4.01.2021r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia
25.01.2021r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4220.38.2021.ŁT.1 (data wpływu 28.01.2021r. nr rej.
993/21) wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie
Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2
i 377/3, obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1, obręb Postolin i działkach nr 197/5
i 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum, ustalając jednocześnie zakres raportu oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku opinią z dnia 8.02.2021r.
o sygn. SE.NS.80.4461.9.2021.EK (data wpływu 15.02.2021r., nr rej. 1677/21) stwierdził
iż dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa
Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3
obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1 obręb Postolin i działkach nr 197/5
i 202/1 obręb Sztumska Wieś, 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, pochodzące 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.”.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie opinią o sygn. GD.ZZŚ.4.435.26.2021.AW z dnia 15.02.2021r. (wpłynęło dnia
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16.02.2021. nr rej. 1758/21) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 8.04.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał postanowienie zn.
GKVII.6220.16.5.2020 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 2020 r., poz.
283 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:
1) opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego
przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac;
2) opisu 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) wpływu 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) opisu 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.
Strony postępowania zostały powiadomione o wydanym postanowieniu
stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
obwieszczeniem zn. GKVII.6220.16.6.2020 z dnia 8.04.2021r.
Dnia 08.06.2021r. wpłynęło pismo Inwestora wraz z raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Dnia 17.06.2021r. 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 pismem zn. GKVII.6220.16.6.2020 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.
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W związku z tym, że Państwowe Gospodarstwo Wodnege Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Tczewie, jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, w opinii
o sygn. GD.ZZŚ.4.435.26.2021.AW z dnia 15.02.2021r. 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.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w dniu 29.06.2021r. wyraził
opinię o sygn. SE.NS.80.4461.40.2021.EK (data wpływu 06.07.2021r., nr rej. 6455/21) przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś, działce nr
95/1, obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1, obręb Sztumska Wieś, 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. 784 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. 784 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. 784 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.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 23.07.2021r.
o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.74.2021.IJ.1 (data wpływu 27.07.2021r. nr rej. 7158/21) wezwał
do złożenia wyjaśnień i uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum pismem GKV.6220.16.7.2020 z dnia
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03.08.2021r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku zgodnie z żądaniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum w związku z pismem inwestora z dnia 18.08.2021r.
(data wpływu 20.08.2021r. nr rej. 8051/21) o przedłużenie terminu uzupełnień raportu
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na
działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1, obręb Postolin i działkach
nr 197/5 i 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum, wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem GKVII.6220.16.8.2020 z dnia 30.08.2022r.,
o przedłużenie ww. terminu do dnia 30.09.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku pismem o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.74.2021.IJ.2 z dnia 14.09.2021r. (data
wpływu 17.09.2022r., nr rej. 8988/22), wyraził zgodę na przedłużenie terminu uzupełnienia
wezwania.
Wnioskodawca pismem z dnia 29.09.2021r. uzupełnił przedmiotowy raport
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia o informacje o które proszono
w wezwaniu o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.74.2021.IJ.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum pismem GKVII.6220.16.8.2020 z
dnia 05.10.2021r. złożone przez wnioskodawcę wyjaśnienia przesłał do organów
uzgadniających warunki realizacji 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 30.12.2021r. o sygn.
RDOŚ-Gd-WOO.4221.74.2021.IJ.2 (data wpływu 05.01.2022r., nr rej. 127/22), 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. 2373 ze zm.). Jednocześnie poinformował, że rozpatrzy
przedmiotową sprawę w terminie do dnia 24.01.2022r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia
24.01.2022r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.74.2021.IJ.3 (wpłynęło dnia 28.01.2022r. nr rej.
1239/22) uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na
działkach nr 376, 377/2 i 377/3, obręb Nowa Wieś, działce nr 95/1, obręb Postolin i działkach
nr 197/5 i 202/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum, określając następujące warunki:
1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących
działań:
1.1 etap realizacji
a) prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01
marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu
przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu tego faktu wpisem
w dokumentacji budowy;
b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; każdorazowo,
przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione
zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich
siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu
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rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone
pod nadzorem przyrodnika należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
c) prace budowlano - montażowe będące źródłem hałasu ograniczyć do pory dziennej
(6:00-22:00);
d) na terenie inwestycji nie prowadzić napraw sprzętu budowlanego;
e) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych
rozlewów olejowych;
f) masy ziemne pochodzące z wykopów w całości wykorzystywać do wyrównania terenu
w obrębie działek;
g) w zasięgu koron drzew nie parkować maszyn i pojazdów,
1.2 etap eksploatacji
a) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia;
dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową,
wykonaną przez specjalistę ornitologa stwierdzającą brak występowania na
przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji
należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;
b) po wybudowaniu elektrowni teren pozostawić do naturalnej sukcesji lub obsiać
mieszanką traw i roślin zielnych właściwych siedliskowo;
c) do utrzymania powierzchni trawiastej w granicach terenu inwestycji wykorzystywać
środki mechaniczne, tj. narzędzia do koszenia; wyklucza się stosowanie nawozów,
herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj.
owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości murawy;
d) koszenie prowadzić od środka działki w kierunkach zewnętrznych celem umożliwienia
ucieczki małym zwierzętom;
e) 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;
f) stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić
całość zgromadzonego w transformatorze oleju;
g) w przypadku zastosowania paneli jednostronnych jak i dwustronnych teren położony
pod i pomiędzy rzędami paneli pozostawić do naturalnej sukcesji roślinnej.
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 instalację paneli fotowoltaicznych, tak by łączna wysokość paneli ze
stelażem nie przekraczała 5 m;
c) z zainwestowania wyłączyć śródpolne zadrzewienia, cieki wodne oraz zastoiska
wodne.
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.
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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.
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. 2373
ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum poprzez obwieszczenie GKV.6220.16.10.2020 z dnia
03.02.2022r. podał do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin i Sztumska Wieś”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3 obręb Nowa Wieś, działce nr
95/1 obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1 obręb Sztumska Wieś, 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 4.02.2022r.
do dnia 7.03.2022r. 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
09.03.2022r. nr GKV.6220.16.11.2020 poinformowano strony postępowania, iż został zebrany
materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś,
Postolin i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3 obręb
Nowa Wieś, działce nr 95/1 obręb Postolin i działkach nr 197/5 i 202/1 obręb Sztumska Wieś,
gmina Sztum, w związku z czym mają możliwość wypowiedzenia 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
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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 produkowanej energii do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
(sieć energetyczna i teletechniczna). Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek
o nr 376, 377/2, 377/3, położonych w obrębie Nowa Wieś, działki nr 95/1 położonej w obrębie
Postolin i działek nr 197/5 i 202/1 położonych w obrębie Sztumska Wieś, gm. Sztum. Dla
przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 148,41 ha. Natomiast powierzchnia
terenu inwestycyjnego ulegająca przekształceniu (powierzchnia, na której będą posadowione
elementy elektrowni, czyli panele wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w wyniku realizacji
inwestycji wynosi ok. 86,3 ha. Teren działek inwestycyjnych to w większości grunty orne,
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się istniejące elektrownie wiatrowe wraz
z GPZ, tworzące Farmę Wiatrową Postolin. W bezpośrednim sąsiedztwie działek
inwestycyjnych występują głównie tereny rolnicze, a także niewielkie fragmenty lasów.
Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 350 m w kierunku wschodnim
od granicy terenu inwestycyjnego, na terenie działki o nr. 92/5.
Dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięcia w etapach, w ilości do 40 etapów.
Każdy będzie obejmować budowę zespołu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy od 0,5 do
5 MW, podłączonego do kontenerowej stacji transformatorowej nn/SN. Planowana
elektrownia będzie posiadała konstrukcję nie wyższą niż 5 m.
Planuje się co najmniej 20-letni okres eksploatacji elektrowni.
Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:
• panele fotowoltaiczne w ilości maksymalnie do ok. 118 000 sztuk,
• stelaże stalowe,
• inwertery w ilości do ok. 250 sztuk,
• kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do ok. 40 sztuk,
• abonencka stacja transformatorowa (GPO),
• magazyny energii,
• przyłącza elektroenergetyczne,
• kablowe linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
• ogrodzenie poprowadzone po granicy działek inwestycyjnych,
• sygnalizacja alarmowa oraz monitoring wizyjny,
• drogi wewnętrzne,
• oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca.
Istotą funkcjonowania instalacji solarnej jest zamiana energii słonecznej w energię
elektryczną. Zamiana ta odbywa się w krzemowych płytkach półprzewodnikowych,
stanowiących tym samym jedną z najważniejszych części instalacji. Uzyskiwany w modułach
solarnych prąd przekazywany będzie poprzez transformator, umieszczony na terenie
inwestycji, zlokalizowany wewnątrz stacji pomiarowo – rozdzielczej, do sieci średniego
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napięcia. Każda stacja transformatorowa wyposażona będzie w rozdzielnię niskiego napięcia
0,4 kV lub 0,8 kV i średniego napięcia 15 kV lub 30 kV oraz komorę transformatorową.
Zastosowane zostaną transformatory suche lub olejowe. Układy pomiarowo-rozliczeniowe
zostaną zamontowane po stronie niskiego i średniego napięcia. Stacje kontenerowe będą
umieszczone na prefabrykowanym, żelbetowym i wodoszczelnym fundamencie o grubości ok.
0,9 m. Stacje z transformatorami olejowymi będą wyposażone w zbiorniki pozwalające na
zebranie 100% oleju podczas awarii. Stacje trafo będą połączone ze sobą kablami średniego
napięcia, a następnie wpięte do GPZ Sztum lub innego GPZ. W ramach przedsięwzięcia
dopuszcza się budowę abonenckiej stacji transformatorowej SN/110 kV, do której na średnim
napięciu zostaną przyłączone farmy fotowoltaiczne. Możliwe jest pominiecie realizacji tego
elementu o ile warunki przyłączeniowe operatora systemu dystrybucyjnego będą nakładały
wymóg bezpośredniego przyłączenia farm do stacji operatora.
Głównym celem budowy GPO (główny punkt odbioru) SN/110 kV jest odbiór energii
elektrycznej wytworzonej przez farmy fotowoltaiczne. Energia elektryczna wytworzona przez
farmy zostanie doprowadzona do GPO liniami średniego napięcia. Tam przy pomocy
transformatora napięcie zostanie zmienione na napięcie panujące w sieci przesyłowej (110
kV). Następnie energia elektryczna o wysokim napięciu zostanie przesłana liniami 110 kV do
GPZ operatora systemu dystrybucyjnego. Dopuszcza się wybudowanie stacji abonenckiej
GPO (SN/110kV) na terenie farm bądź bezpośrednio przy GPZ Sztum.
Inwestor dopuszcza w każdym z etapów (zakładając, że farma będzie realizowana w etapach
każdy po min. 1 MW mocy), montaż bateryjnego magazynu energii o mocy zainstalowanej do
50% wartości mocy zainstalowanej w modułach fotowoltaicznych i pojemności zapewniającej
do 8h ciągłej pracy z mocą zainstalowaną magazynu. Na magazyn składać się będą między
innymi ogniwa bateryjne łączone w moduły, system zarządzania pracą BMS (ang. Battery
management system), konwertery DC/DC, dwukierunkowe falowniki, dedykowany
transformator, układ chłodzenia/grzania (cieczą bądź gazem), systemy zabezpieczeń. W skład
układu chłodzenia/grzania wchodzić będą między innymi pompy, sprężarki, skraplacze (układ
chłodzenia cieczą) bądź wentylatory (układ chłodzenia gazem). W przypadku chłodzenia
cieczą, układ będzie wyposażony w glikol lub inna substancja o zbliżonych właściwościach.
Natomiast w przypadku zastosowaniu układu chłodzenia za pomocą gazu, będzie używane
powietrze. Poszczególne komponenty magazynu energii mogą zostać zamontowane
w systemie otwartym bądź w formie dedykowanego kontenera. Inwestor planuje wykonać
montaż modułów tylko w formie naziemnej.
Przewiduje się, iż magazyn będzie magazynem litowo-jonowym o mocy 500 kW i pojemności
około 4000 kWh. Wysokość poszczególnych rozwiązań będzie dochodzić do 3,5 m.
Przewiduje się, że magazyn będzie zajmował maksymalnie około 50 m 2 powierzchni.
Wnioskodawca przewiduje, że zastosowany kontener magazynu energii zostanie
posadowiony na prefabrykowanym, żelbetowym i wodoszczelnym fundamencie, który będzie
chronił przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem na grunt.
Istnieje możliwość zwiększenia pojemności i mocy magazynu poprzez montaż kolejnych
kontenerów bądź dostawienie kolejnych komponentów w systemie otwartym. Wnioskodawca
w przypadku braku możliwości montażu magazynów energii obok siebie, dopuszcza ich
montaż w konfiguracji jeden kontener na drugim do wysokości około 5,1 m.
Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili
bezpośrednio do gruntu. W sporadycznych przypadkach, gdy wbicie pionowych słupów nie
będzie możliwe, mogą one zostać zabetonowane na miejscu w niewielkich wykopach. Moduły
solarne wykonane będą z krzemowych płytek półprzewodnikowych z elementami srebra,
w celu przewodzenia prądu elektrycznego. Instalacja będzie montowana na wcześniej
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przygotowanych stelażach stalowych elementów dostarczonych przez producenta. Podczas
określania szczegółowego posadowienia modułów uwzględnia się głębokość na jakiej
znajdują się podpory nośne oraz odległość między nimi. Głębokość posadowienia podpór
nośnych w gruncie wynosi do ok. 2 m. Przewidziana do montażu instalacja będzie instalacją
nieruchomą. Do budowy farmy zastosowane zostaną panele polikrystaliczne,
monokrystaliczne lub bifacialne (dwustronne).
W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy napowietrznych linii
energetycznych. Zarówno linie średniego napięcia jak i linia wysokiego napięcia łącząca
abonencką stację transformatorową farmy fotowoltaicznej (GPO) ze stacją energetyczną
Sztum (GPZ Sztum) będą realizowane jako podziemne kablowe linie energetyczne. Linie
kablowe prowadzone w gruncie wykonane zostaną w wykopach, przewody układane będą
linia falistą z 3% zapasem, w celu kompensacji przesunięć gruntu. Kable układane będą na
podsypce piaskowej o miąższości 10 cm, obsypka i nadsypka o miąższości 10 cm również
wykonane zostaną z piasku. Na wysokości 25 cm nad przewodami ułożona zostanie taśma
ostrzegawcza z PCV koloru czerwonego, a zmiany trasy przewodu oznaczone zostaną w
widoczny sposób (np. słupki betonowe z symbolem „K”).
Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie oświetlona. Planuje się oświetlenie
jedynie GPO znajdującego się na terenie inwestycji. Planuje się wykonanie maksymalnie 9
punktów świetlnych, wyłącznie na terenie GPO.
Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej zostanie podzielone do 4 lub 5 sekcji, z których każda będzie
ogrodzona osobno. Pierwsza sekcja będzie obejmować teren działki 197/5, druga teren działki
202/1, trzecia teren działek 376, 377/3 oraz 377/2, czwarta teren działki 95/1 (działki będą
ogrodzone tym samym ogrodzeniem). Pod ogrodzeniem zostanie zastosowana przestrzeń
umożliwiająca przemieszczanie się małych zwierząt.
W ramach realizacji inwestycji nie planuje się budowy dróg dojazdowych poza działkami
inwestycyjnymi. Dojazd do terenu inwestycji odbywał się będzie od strony południowej
z miejscowości Postolin istniejącą drogą gruntową, a następnie poprzez nowoprojektowane
drogi wewnętrzne na działkach inwestycyjnych.
Ponadto planowane jest utwardzenie terenu w rejonie stacji elektroenergetycznych.
Instalacja zostanie wyposażona w system ochrony odgromowej, a wszystkie jej funkcje będą
monitorowane przy pomocy mikroprocesorowego systemu kontroli oraz nadrzędnego systemu
monitoringu.
Na etapie eksploatacji prace remontowe i konserwacyjne będą prowadzone tylko w granicach
ogrodzonego terenu elektrowni. Eksploatacja elektrowni nie wiąże się z realizacją żadnych
procesów produkcyjnych, a dojazd do niej będzie realizowany istniejącą już drogą. W trakcie
funkcjonowania elektrowni i infrastruktury towarzyszącej nie będą powstawać stale odpady
(poza odpadami związanymi z serwisem i naprawami instalacji, które będą od razu zabierane
przez firmę dokonującą naprawy), ścieki, emisje zanieczyszczeń do powietrza,
ponadnormatywna emisja hałasu.
Po zakończeniu prac inwestycyjnych, powierzchnia pod i pomiędzy modułami zostanie
obsiana mieszanką traw z dodatkiem roślin miododajnych. Po skoszeniu trawy będzie ona
pozostawiana na miejscu do naturalnego rozkładu w celu wzbogacenia podłoża w materię
organiczną.
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 mieszkalna znajduje się ok. 350 m w kierunku
wschodnim od granicy terenu inwestycji. Ze względu na znaczną odległość zabudowy
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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.
W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej elementami mogącymi powodować
emisję hałasu będą transformatory, GPO, magazyny energii oraz inwertery przekształcające
prąd stały na prąd przemienny, a także źródła ruchome, krótkotrwałe, czyli transport
samochodowy. Dla przedmiotowej inwestycji zostaną zastosowane transformatory
w zabudowie kontenerowej. Natężenie hałasu związane jest z izolacyjnością akustyczną
przegród budowlanych, z których wykonana jest kontenerowa stacja transformatorowa.
W odległości 0,5 m przy emisji hałasu samego transformatora, GPO czy magazynu energii,
poziom hałasu na zewnątrz budynku stacji nie przekracza już dopuszczalnych poziomów
wynikających z przepisów. Inwertery jako źródła hałasu punktowego, będą rozmieszczone
w punktach na terenie przedsięwzięcia. Dla inwerterów określono poziom hałasu emitowany
w odległości do maks. 1 m od urządzenia na poziomie 40-45dB.
Źródłem hałasu w obszarze przedsięwzięcia będzie także ruch samochodów, w czasie
czynności podejmowanych przez firmę serwisową polegających na doraźnych naprawach
w przypadku stwierdzenia usterek instalacji lub urządzeń oraz okresowych przeglądów
technicznych i konserwacji wyposażenia elektrowni fotowoltaicznej, a także hałas
powodowany przez służby zajmujące się okresowym koszeniem trawy. Prace te będą
prowadzone w porze dziennej.
W wyniku realizacji inwestycji nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu na
terenach podlegających ochronie akustycznej wynoszące w porze nocnej 40 dB a w porze
dziennej 50 dB. Na podstawie przyjętych wartości symulacyjnych, można jednoznacznie
stwierdzić, iż hałas powodowany przez pracujące urządzenia elektrowni fotowoltaicznej będzie
w ogóle niesłyszalny w okolicy najbliższych obszarów podlegających ochronie akustycznej.
GPO zostanie zlokalizowany w odległości ok. 350 m od zabudowy mieszkaniowej. Minimalna
odległość od granicy działek do stacji kontenerowej wynosić będzie 100 m.
Oddziaływanie na stan powietrza będzie wynikać z pracy maszyn i urządzeń
budowlanych oraz ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Spowoduje to okresową emisję
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. Projektowana inwestycja na etapie
eksploatacji nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja w postaci
elektrowni fotowoltaicznej produkować będzie proekologiczną energię z odnawialnego źródła.
Podczas eksploatacji na terenie inwestycji nie będą znajdować się żadne źródła
zanieczyszczeń, brak będzie również ruchu samochodowego poza sytuacjami awaryjnymi.
Z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji w zakresie generowania pola
elektromagnetycznego wynika, iż elektrownia fotowoltaiczna oraz infrastruktura towarzysząca
nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska w tym zakresie. Projektowane stacje
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transformatorowe będą źródłem pola elektrycznego i magnetycznego o wartościach
dopuszczalnych dla środowiska ogólnego oraz środowiska pracy. Spowodowane jest
to faktem, iż będą one w większości pracowały jedynie na niskim i średnim napięciu.
W przypadku omawianej inwestycji na wysokim napięciu będzie pracować stacja GPO. Będzie
to jedyne potencjalne źródło emisji zwiększonego promieniowania elektromagnetycznego.
Zgodnie z raportem OOŚ natężenia pól magnetycznych nie przekroczą wartości granicznej
60A/m ustalonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
dla miejsc dostępnych dla ludzi.
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). Na etapie realizacji powstające
odpady będą czasowo magazynowane w obrębie terenu przedsięwzięcia, w wyznaczonym
miejscu, w specjalnie przeznaczanych do tego workach/pojemnikach w zależności od
rodzajów odpadów. Wszelkie, powstałe w wyniku prac realizacyjnych odpady będą
systematycznie przekazywane odpowiednim firmom posiadającym pozwolenia do
gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnych i
specjalnie oznakowanych pojemnikach. Na etapie prac budowlanych nie przewiduje się
powstania znaczących ilości mas ziemnych. Niewielkie ilości gleby z wykopów zostaną
zagospodarowane w granicach terenu inwestycyjnego, w celu niwelacji terenu.
W fazie eksploatacji przedmiotowej elektrowni odpady będą powstawały w wyniku prac
konserwacyjnych i naprawczych. W czasie tego typu prac odpady będą usuwane z terenu
przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. Wytwórcą odpadów
zgodnie z prawem w takim przypadku będzie serwisant i to on jest odpowiedzialny za odbiór
i odpowiednie gospodarowanie takimi odpadami. Zużyte lub uszkodzone panele
fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. Serwisant przekaże je firmom, posiadającym
stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów. Szacuje się, że mogą to być
odpady takie jak:
• 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12;
• 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13;
• 16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń;
• 16 02 16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15. Ilość
takich odpadów może wynosić do kilku Mg na rok, jednak będą to wartości zmienne, zależne
od konieczności, w niektórych latach mogą nie powstawać żadne odpady.
Na terenie inwestycji nie przewiduje się organizowania miejsc do parkowania pojazdów oraz
placów manewrowych. W czasie budowy, eksploatacji oraz późniejszej rozbiórki instalacji, na
terenie przedsięwzięcia, nie będą tankowane samochody, maszyny i sprzęt, co ma na celu
wyeliminowanie niekontrolowanego zanieczyszczenia środowiska, tj. gruntu oraz wód
gruntowych produktami ropopochodnymi. Czynności tankowania będą odbywały się tylko
i wyłącznie na najbliższej stacji paliw. Samochody oraz maszyny po zakończonym dniu pracy,
będą wyjeżdżały z placu budowy i parkowały na najbliższym parkingu lub miejscu do tego
przeznaczonym.
W celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń do wód gruntowych, zaplecze budowy zostanie
wyposażone w urządzenia sanitarne dla pracowników (toalety przewożone) typu TOI-TOI.
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Powstałe ścieki bytowe będą odbierane przez specjalistyczny podmiot posiadający
odpowiednie urządzenia do odbioru i transportu ścieków bytowych.
Elektrownia słoneczna wraz z niezbędną infrastrukturą funkcjonuje bezobsługowo i nie
wymaga budowy zaplecza socjalnego oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (brak poboru
wody i odprowadzania ścieków bytowych). Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą
powstawać ścieki socjalno-bytowe ani przemysłowe. Wody opadowe będą spływać
z powierzchni paneli i wsiąkać w grunt na terenie inwestycji. Ze względu na rodzaj inwestycji
będą to wody opadowe czyste.
Podczas realizacji inwestycji powstaną wykopy pod przyłącza elektroenergetyczne. Będzie to
jednak ingerencja czasowa, gdyż po ułożeniu kabli wykopy zostaną zasypane urobkiem
z zachowaniem układu warstw gruntowych. W związku z powyższym realizacja inwestycji nie
spowoduje powstawania nadmiaru mas ziemnych.
Podczas etapu eksploatacji nie występuje zapotrzebowanie na surowce i materiały.
Zapotrzebowanie na wodę do mycia paneli będzie wynosić ok. 400 m3 rocznie. Woda ta
będzie dowożona beczkowozami. Mycie paneli odbywać się będzie 2 razy w roku.
Podczas etapu realizacji dojdzie do zapotrzebowania na wodę pitną dla pracowników. Będzie
ona dostarczana w formie butelkowanej. Podczas etapu eksploatacji nie dojdzie do
wykorzystywania zasobów wody. Gleba nie będzie wykorzystywana ani podczas etapu
realizacji, ani likwidacji. Inwestycja spowoduje zajęcie powierzchni ziemi. Podczas realizacji
zajęcie zostanie dokonane przez plac budowy, a podczas eksploatacji przez same panele.
Podczas etapu realizacji dojdzie do zapotrzebowania na energię elektryczną, która będzie
pochodzić z agregatów prądotwórczych. Będzie ona służyła do zasilania elektronarzędzi
wykorzystywanych na placu budowy. Szacuje się, że zużycie energii wynosić będzie ok. 20
kW/h. Podczas realizacji inwestycji brak zapotrzebowania na energię gazową i cieplną.
Podczas eksploatacji elektrownia będzie wymagała około 3000 kW/rok na potrzeby własne
instalacji fotowoltaicznej. Energia ta będzie pobierana z sieci elektroenergetycznej, do której
przyłączona będzie elektrownia. Zapotrzebowanie na energię na etapie likwidacji będzie
zbliżone do tego z etapu realizacji.
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.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisły, dla którego
przyjęto Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, na obszarze jednolitych
części wód powierzchniowych „Postolińska Struga” PLRW20001752289 oraz na terenie
jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200030. Na terenie działek inwestycyjnych
znajdują się cieki wodne oraz zastoiska, które zostały wyłączone z przedsięwzięcia.
Znajdujące się w otoczeniu instalacji, rów melioracyjny zlokalizowany wzdłuż zachodniej
granicy inwestycji, ciek wodny usytuowany przy południowo-wschodniej granicy działki nr 95/1
i ciek Postolińska Struga, nie będą objęte planowaną inwestycją. W ramach inwestycji nie będą
wykonywane żadne prace mogące naruszyć strukturę tych urządzeń wodnych i cieków lub
spowodować zmianę stosunków wodnych na omawianym terenie. Okablowanie instalacji
przecinające rowy melioracyjne. kładzione będzie pod rowami metodą przecisku sterowanego.
Kabel zostanie położony minimum 1 m poniżej dna rowu, a stosunki wodne nie zostaną
zaburzone.
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
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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. Najbliższy teren o płytkim
zaleganiu wód podziemnych znajduje się w sąsiedztwie Postolińskiej Strugi, w odległości ok.
70 m na południe od terenu lokalizacji planowanej inwestycji. 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.
Obserwacje przyrodnicze przeprowadzono w obrębie działek inwestycyjnych, tj: działek nr
ewid. 376, 377/2, 377/3 obręb Nowa Wieś, 95/1 obręb Postolin oraz 197/5 i 202/1 obręb
Sztumska Wieś, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tereny do nich bezpośrednio
przylegające.
Obszar badań stanowi głównie siedlisko segetalne, wytworzone w wyniku działalności
człowieka jako sztuczne siedlisko przeznaczone do uprawy roślin. W momencie
przeprowadzonej wizji na terenie inwestycyjnym stanowiącym pola uprawne występowały
zboża oraz rzepak. Rośliny uprawne, dla których wytworzono siedliska segetalne nie były
jednak jedynymi roślinami tych siedlisk.
Mając na uwadze rolniczy charakter terenu inwestycyjnego stwierdza się, iż występująca tu
szata roślinna jest uboga i bardzo słabo zróżnicowana, co jest wynikiem stosowania
regularnego odchwaszczania chemicznego upraw. Gatunki segetalne występują głównie na
miedzach i obrzeżach działek inwestycyjnych. Wyróżnia się tu takie gatunki jak: rdest ptasi
Polygonum aviculare, rdestówka powojowata Fallopia convolvulus, rdest plamisty Polygonum
persicaria, gwiazdnica pospolita Stellaria media, pępawa dachowa Crepis tectorum, ostrożeń
polny Cirsium arvense, komosa biała Chenopodium album, krwawnik pospolity Achillea
millefolium, perz właściwy Elymus repens, babka zwyczajna Plantago major, koniczyna biała
Trifolium repens, koniczyna polna Trifolium arvense, koniczyna łąkowa Trifolium pratense,
chwastnica jednostronna Echinochloa crusgalli, rumianek bezpromieniowy Matricaria
discoidea, blekot pospolity Aethusa cynapium, życica trwała Lolium perenne, chaber bławatek,
bławatek Centaurea cyanus, ambrozja bylicolistna Ambrosia artemisiifolia, miotła zbożowa
Apera spicaventi, jasnota biała Lamium album, jasnota purpurowa Lamium purpureum,
rumianek pospolity Matricaria chamomilla, rumian polny Anthemis arvensis, mniszek lekarski
Taraxacum officinale, mlecz polny Sonchus arvensis, niezapominajka polna Myosotis
arvensis, pięciornik gęsi Potentilla anserina, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, wiechlina
roczna Poa annua, wyka ptasia Vicia cracca, starzec zwyczajny Senecio vulgaris, powój polny
Convolvulus arvensis, szarłat szorstki Amaranthus retroflexus, maruna nadmorska, maruna
bezwonna Tripleurospermum maritimum, przytulia czepna Galium aparine, lniczka mała
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Chaenorhinum minus, fiołek trójbarwny Viola tricolor, tasznik pospolity Capsella bursa
pastoris, bodziszek drobny Geranium pusillum, gorczyca polna Sinapis arvensis, dymnica
pospolita Fumaria officinalis, mak polny Papaver rhoeas, poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit,
złoć żółta Gagea lutea.
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia występują pojedyncze zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne składające się z takich gatunków jak: sosna zwyczajna Pinus
sylvestris, olsza czarna Alnus glutinosa, dąb szypułkowy Quercus robur, lipa drobnolistna Tilia
cordata, klon zwyczajny Acer platanoides, brzoza brodawkowata Betula pendula, topola osika
Populus tremula, śliwa tarnina Prunus spinosa, wierzba iwa Salix caprea, wierzba krucha Salix
fragilis, czereśnia ptasia Prunus avium, jabłoń dzika Małus sylvestris. W rejonach tych
zadrzewień i zakrzewień, gdzie dodatkowo występowały tereny podmokłe odnotowano takie
gatunki jak: bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, kostrzewa olbrzymia Festuca
gigantea, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, wiązówka błotna Filipendula ulmari, podagrycznik
pospolity Aegopodium podagraria, knieć błotna Caltha palustris, trzcina pospolita Phragmites
australis.
Z przedłożonego raportu ooś wynika, iż przeprowadzone obserwacje przyrodnicze wykazały,
iż w granicach analizowanego terenu znajdują się wyłącznie gatunki pospolitych roślin, brak
jest gatunków chronionych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. W obrębie terenu realizacji
przedsięwzięcia brak również siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty. W krajobrazie dominuje roślinność stanowiąca mozaikę
zbiorowisk pól uprawnych. Na badanym terenie nie stwierdzono stanowisk gatunków
wymienionych w Załączniku Il Dyrektywy Siedliskowej, jak również stanowisk roślin
zamieszczonych na ogólnopolskich czerwonych listach.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia stwierdzono następujące gatunki ptaków:
skowronek, bocian, grzywacz, myszołów, skowronek, makolągwa, żuraw, kruk, szpak,
potrzeszcz, bażant, kos, pliszka siwa, trznadel, rudzik, strzyżyk, zięba, pokląskwa, gąsiorek,
pliszka żółta, kapturka, cierniówka, łozówka, srokasz.
W celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na ornitofaunę tut. organ nałożył
zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o sygn..
RDOŚ-Gd-WWO.4221.74.2021.IJ.3 warunek prowadzenia prac budowlanych poza okresem
lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie
prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po
potwierdzeniu tego faktu wpisem w dokumentacji budowy.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia zaobserwowano przedstawicieli ssaków tj.: zająca
szaraka Lepus europaeus, sarny europejskiej Capreolus capreolus. Ponadto na terenie
przylegającym do działek inwestycyjnych odnotowano ślady dzika Sus scrofa.
W czasie prowadzonych obserwacji przyrodniczych na terenie planowanego przedsięwzięcia
nie odnotowano przedstawicieli płazów i gadów. Z uwagi na występowanie na terenie działek
inwestycyjnych cieków oraz zastoisk nie wykluczone jest, aby teren planowanego
przedsięwzięcia był potencjalnym miejscem rozrodu herpetofauny. Teren posadowienia paneli
fotowoltaicznych nie będzie ingerował w cieki oraz zastoiska wodne zlokalizowane na terenie
działek inwestycyjnych.
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 ustalił
warunek zgodnie z postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4221.74.2021.IJ.3 z dnia 24.01.2022r.
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, aby każdorazowo 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 2018-2019, 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.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagać zniszczenia zieleni istniejącej
w postaci drzew i krzewów. Drzewa zlokalizowane w pobliżu prac zostaną zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Jednocześnie tut. organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie
zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie
siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy
uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
Planowane inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. W otoczeniu brak
również pomników przyrody. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to: - Sztumskie Pole
PLH220087, oddalony o ok. 5,92 km na północny zachód od planowanej inwestycji; - Dolna
Wisła PLH220033, oddalony o ok. 6.06 km na zachód od planowanej inwestycji; - Dolina Dolnej
Wisły PLB040003, oddalony o ok. 7,54 km na zachód 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 Białej Góry, oddalony o ok. 0,59 km na zachód; Ryjewski Obszar Chronionego
Krajobrazu, oddalony o ok. 1,89 km na południowy zachód.
Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie
ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła negatywnie oddziaływać na ww.
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 więc 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. 1,3 km na południowy zachód od planowanej inwestycji — Las Sztumski KPn14C.
Projektowaną farmę fotowoltaiczną planuje się zlokalizować na działkach dotychczas
wykorzystywanych rolniczo bez zabudowań. 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
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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, w tym z lokalnych dróg gruntowych najbliższych
terenów rolnych, a także z drogi krajowej nr 55 na długości ok. 0,8 km, na odcinku pomiędzy
Sztumską Wsią i Nową Wsią. Jednak z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji
w krajobrazie rolniczym oraz niewielką wysokość konstrukcji do 5m, nie będą tworzyć dominat
w krajobrazie. Połacie ogniw fotowoltaicznych nie będą widoczne ze zwartej zabudowy
Sztumskiej Wsi (przesłonięcie przez wzniesienia terenu), z Nowej Wsi (przesłonięcie przez
las) i z Postolina (przesłonięcie przez wzniesienia i las. Inwestycja nie będzie wywierać
negatywnego wpływu na krajobraz. Przewiduje się wpływ na przekształcenie krajobrazu
o charakterze lokalnym. Ponadto na terenie działek na której będzie realizowana inwestycja
nie występują miejsca atrakcyjne krajobrazowo, które elektrownia mogłaby przesłonić.
W okolicy planowanej inwestycji, znajdują się istniejące elektrownie wiatrowe w ilości
17 sztuk wraz z GPZ. W najbliższym sąsiedztwie planowanej farmy posadowionych jest 5
z nich. Ponadto w okolicy planuje się również realizację innych elektrowni fotowoltaicznych.
Na dzień sporządzania raportu zrealizowano lub planuję się realizację następujących
przedsięwzięć: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
nr ew. 3 i 4/3 (obręb 0010) w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum”, położona ok. 1,3 km
na zachód od planowanej inwestycji; „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Postolin o mocy do
2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – działka nr 337/2 obręb Postolin,
położona ok. 0,3 km na wschód od planowanej inwestycji; „Budowa farmy fotowoltaicznej PV
Sztumska Wieś o mocy do 1 MW realizowanej na działce o nr ew. 358/16 obręb Sztumska
Wieś (woj. pomorskie, gm. Sztum) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z
przyłączem”, położona ok. 1,3 km na północny-zachód od planowanej inwestycji; „Budowa
zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW w miejscowości Postolin w Gminie Sztum” –
działka nr 19 obręb Postolin, położona ok. 2,1 km na wschód od planowanej inwestycji;
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu
miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie” –
działki nr 303/3 i 303/2 obręb Sztumska Wieś, położona ok. 1 km na północny-wschód od
planowanej inwestycji; „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum I” o mocy do 1 MW
zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski,
województwo pomorskie: - działka nr 245/1, obręb Nowa Wieś, położona ok. 1,4 km na
południe od planowanej inwestycji. W niedalekiej odległości znajduje się również istniejąca
linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ „Sztum” – GPZ „Kwidzyn”, która przebiega przez
teren planowanej inwestycji oraz istniejąca droga krajowa nr 55, która przylega na odcinku ok.
270 m do działki inwestycyjnej nr 376 obręb Nowa Wieś.
Realizacja inwestycji będzie prowadzona w koordynacji z ww. planowanymi elektrowniami
fotowoltaicznymi tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej
oddziaływaniem na środowisko, poprzez między innymi właściwą organizację robót.
Planowane obiekty w postaci elektrowni fotowoltaicznych nie będą powodować emisji
zanieczyszczeń czy też ponadnormatywnej emisji hałasu. 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
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przedsięwzięć zamknie się w granicach zajmowanych przez nie fragmentów działek.
Potencjalne oddziaływanie skumulowane na migrację zwierząt mogące wystąpić w połączeniu
z elektrowniami fotowoltaicznymi planowanymi do realizacji w sąsiedztwie może wystąpić, ale
jedynie w stopniu minimalnym. Może wystąpić skumulowany efekt w zakresie wpływu na
krajobraz o skali lokalnej.
W przypadku elektrowni wiatrowych kumulowanie się oddziaływań nie będzie znaczące.
Spowodowane jest to innym charakterem inwestycji. Elektrownie wiatrowe charakteryzują się
głównie emisją hałasu oraz migotania cienia, co w przypadku elektrowni fotowoltaicznych nie
występuje (migotanie cienia), lub jest znikome (hałas). Nie dojdzie również do kumulowania
oddziaływań z istniejącą drogą krajową (planowana elektrownia jest bezemisyjna i emitująca
znikomy poziom hałasu w stosunku do drogi), ani z istniejącą linią elektroenergetyczną (brak
znaczących emisji pola elektromagnetycznego i hałasu z fotowoltaiki).
Wariant alternatywny zakłada zastosowanie stołów mocowanych do wolnostojących
betonowych ław fundamentowych. Konstrukcja stołów będzie wykonana z profili stalowych.
W celu zamocowania modułów fotowoltaicznych na stołach, użyte będą śruby ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja będzie pozbawiona połączeń spawanych zapewniając mniejsze
ryzyko występowania korozji. Stalowe słupy podporowe, łączące stoły z ławami betonowymi
będą, kotwione mechanicznie z wykorzystaniem kotew chemicznych. Ławy betonowe
o wymiarach 3000x300x900 mm i masie około 1600 kg zostaną swobodnie położone
i wypoziomowane na powierzchni gruntu. Aby zapewnić stabilność instalacji trzy ławy
betonowe będą balastować jeden stół, zawierający 4 rzędy i 4 kolumny paneli
fotowoltaicznych. Przy rozważaniu tej metody należy uwzględnić kwestię dostarczenia ław
fundamentowych na miejsce inwestycji. Dowóz tych elementów będzie odbywał się za pomocą
samochodów ciężarowych z nośnością do 20 ton. Realizacja tego wariantu wiąże się
z większym oddziaływaniem na środowisko gruntowe ze względu na sposób montażu stelaży
pod panele oraz większą emisją zanieczyszczeń na etapie realizacji ze względu na większą
ilość samochodów transportujących materiały, gdyż będzie konieczność transportu
dodatkowych ilości betonu, koniecznych przy realizacji wariantu alternatywnego. W związku
z powyższym wariant inwestycyjny jest najkorzystniejszy dla środowiska z uwagi na mniejszą
ingerencję w środowisko glebowe ze względu na zastosowaną formę zakotwienia,
krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłów, spalin oraz
hałasu związanego z etapem realizacyjnym przedsięwzięcia.
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.
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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.

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. Polenergia Farma Fotowoltaiczna 1 Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 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
Zarząd Zlewni w Tczewie
ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.
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