Sztum, dnia 21.04.2022r.
GKV.6220.15.8.2020
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 złożył Pan …………………….
pełnomocnik SOLAR ARK Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4 lok. 205, 50-104 Wrocław w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 w obrębie Postolin, gmina
Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, gmina Sztum
orzekam:
Ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 w obrębie Postolin,
gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin,
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 w oddaleniu od cieku Postolińska Struga 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) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
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 należy 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) wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren
działki Inwestora;
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h) w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę lub
demineralizowaną;
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 2022r., poz. 699);
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 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;
b) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych, tak by łączna wysokość paneli ze
stelażem nie przekraczała 5 m;
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c) od strony Postolińskiej Strugi zachować wolny od zabudowy pas ok. 50 m;
d) z zainwestowania wyłączyć tereny zadrzewione stanowiące grunty leśne;
e) w przypadku przejścia linii kablowej pod rowami melioracyjnymi wykonać je metodą
przecisku sterowanego, na głębokości minimum 1m poniżej dna rowu;
f) wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych w trakcie realizacji prac nie może
powodować uszkodzenia lub przerwania ciągłości podziemnej infrastruktury
melioracyjnej (zbieraczy bądź sączków drenarskich). W razie ich uszkodzenia lub
przerwania w trakcie trwania prac Inwestor zobowiązany będzie do naprawy
uszkodzonego urządzenia;
g) moduły fotowoltaiczne rozmieścić w odległości minimum 50 m od budynków
mieszkalnych, stacje transformatorowe usytuować w odległości nie mniejszej niż 100
m od budynków mieszkalnych, dopuszcza się lokalizację w mniejszych odległościach
po uzyskaniu zgody właścicieli budynków mieszkalnych.
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
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:
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−

−

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 09.11.2020r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynął wniosek (nr rej.
11885/20), który złożył Pan ……………. pełnomocnik SOLAR ARK Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4
lok. 205, 50-104 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 w
obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1,
obręb Postolin, 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.6220.15.2020 z dnia 30.12.2020r. 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 GKVII.6220.15.2.2020 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.
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Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie zawiadomieniem o sygn. GD.ZZŚ.2.435.12.2021.PK z dnia 14.01.2021r. (wpłynęło
dnia 20.01.2021. nr rej. 620/21) 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.6220.15.2.2020 z dnia 4.01.2021r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku opinią z dnia 8.02.2021r.
o sygn. SE.NS.80.4461.10.2021.EK (data wpływu 15.02.2021r., nr rej. 1678/21) stwierdził
iż dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek
ewidencyjnych 335, 341/1 w obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, 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.4.435.28.2021.AW z dnia 15.02.2021r. (wpłynęło dnia
16.02.2021. nr rej. 1758/21) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia
22.01.2021r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4220.37.2021.ŁT.1 (data wpływu 27.01.2021r. nr rej.
934/21) wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek
ewidencyjnych 335, 341/1 w obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, gmina Sztum, ustalając jednocześnie zakres
raportu oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 1.04.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wydał postanowienie zn.
GKVII.6220.15.3.2020 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:
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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 przepływający
przez środek działki nr 341/1 ciek wodny oraz na ciek wodny zlokalizowany na południe od
przedmiotowego terenu (Postolińska Struga);
5) opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych
oddziaływań na środowisko;
6) skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji
z realizowanymi bądź planowanymi do realizacji inwestycjami, których oddziaływanie
mogłoby się kumulować;
7) 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.6220.15.4.2020 z dnia 1.04.2021r.
Dnia 03.09.2021r. wpłynęło pismo Inwestora (nr rej. 8579/21) wraz z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dnia 13.09.2021r. 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 pismem zn. GKVII.6220.15.5.2020 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.
W związku z tym, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Tczewie, jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, w opinii
o sygn. GD.ZZŚ.4.435.28.2021.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.
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.4221.140.2021.IJ.1 (data wpływu 05.01.2022r., nr rej. 128/22), 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
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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 17.01.2022r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku nie wydał opinii, o której mowa
w 77 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko w terminie 30 dni, wobec czego zgodnie z art. 78 ust. 4 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. 247 ze zm.) traktuje się to jako brak zastrzeżeń.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia
17.01.2022r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.140.2021.IJ.2 (wpłynęło dnia 20.01.2022r. nr rej.
769/22) uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy
24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek
ewidencyjnych 335, 341/1 w obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, 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
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 należy pozostawić do naturalnej sukcesji lub obsiać
mieszanką traw i roślin zielnych właściwych siedliskowo;
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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.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym:
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) od strony Postolińskiej Strugi zachować wolny od zabudowy pas ok. 50 m;
d) z zainwestowania wyłączyć tereny zadrzewione stanowiące grunty leśne;
3. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej
inwestycji:
Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań
do projektu budowlanego.
Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w przypadku:
• złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOŚ) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji
inwestycji,
• jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie
decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
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.6220.15.6.2020 z dnia
03.02.2022r. podał do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni
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fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr
336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1 w obrębie Postolin, gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, 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
15.03.2022r. nr GKV.6220.15.7.2020 poinformowano strony postępowania, iż został zebrany
materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek
ewidencyjnych 335, 341/1 w obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 336, 335 i 341/1, obręb Postolin, 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.
W dniu 12.04.2022r. drogą elektroniczną Inwestor poinformował o zmianie adresu
i członków zarządu spółki SOLAR ARK Sp. z o.o.
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 lit. b) rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2019r., poz. 1839) kwalifikowane jest jako: „zabudowa
przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach
innych niż wymienione w lit. a”. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia wymaga
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej
o łącznej mocy do 24 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana
będzie na terenie działki nr 336 oraz części działek 335, 341/1, położonych w obrębie Postolin,
w gminie Sztum. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Powierzchnia planowanej zabudowy instalacji wyniesie 26,88 ha, w tym
same panele fotowoltaiczne zajmą w rzucie poziomym powierzchnię 13,11 ha. Teren
planowany do zabudowy stanowi grunty rolne IVa – VI klasy bonitacji.
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Przewiduje się zainstalowanie 68400 paneli fotowoltaicznych o mocy 410Wp każdy.
Instalacja paneli fotowoltaicznych zostanie zlokalizowana na działce nr 336 oraz części działki
nr 341/1 w obrębie Postolin, gmina Sztum. Elementy infrastruktury technicznej związanej
z instalacją zostaną ułożone na części działki nr 335, stanowiącej drogę gminną o nawierzchni
gruntowej.
Dojazd do działek odbywa się istniejącą drogą asfaltową łączącą Sztum z Postolinem
i bezpośrednio gminną drogą gruntową z Postolina. Teren opracowania otoczony jest z trzech
stron gruntami o przewadze użytków rolnych, od południa doliną cieku Postolińska Struga.
W granicach obszaru przewidzianego do zainwestowania znajdują się enklawy zadrzewień
stanowiące grunty leśne. Zadrzewienia te są wyłączone z zainwestowania. W granicach
działki nr 341/1 znajduje się rów melioracyjny ma charakter cieku okresowego,
odwadniającego tereny położone powyżej w przypadku intensywnych opadów.
Panele fotowoltaiczne będą posadowione na słupach stalowych o rozstawie ok. 2,5m,
wbijanych lub wierconych w grunt. Głębokość posadowienia słupów nośnych nie przekroczy
2,5m. Planuje się zainstalowanie ok. 68 400 paneli fotowoltaicznych na 1368 stołach
złożonych z 5 rzędów po 10 paneli, na powierzchni w rzucie poziomym 13.11ha, które pokryją
ok. 49% powierzchni działek nr: 336, 341/1. Działka drogowa nr 335 będzie wykorzystana
jedynie do przeprowadzenia okablowania i dojazdu.
Panele będą ustawiane w rzędach, rozdzielonych pasem terenu o szerokości ok. 3 do
10m. Wzdłuż granic działek oraz koryta rowu wytyczony będzie pas o szerokości ok. 3m,
stanowiący drogę serwisową. Od strony Postolińskiej Strugi zostanie zachowany wolny od
zabudowy pas ok. 50m. Panele fotowoltaiczne będą posadowione na słupach stalowych
o rozstawie ok. 2,5m, wbijanych lub wierconych w grunt. Głębokość posadowienia słupów
nośnych będzie zależna od nośności gruntu (zwykle wynosi 1,5m do 2,5m). Wysokość
konstrukcji wyniesie do 5m. Panele fotowoltaiczne zostaną wyposażone w powłokę
antyrefleksyjną w celu ochrony przed efektem olśnienia. Panele nie wymagają chłodzenia stąd
nie przewiduje się instalowania żadnych urządzeń chłodzących. Przewiduje się zastosowanie
ogniw z krzemu monokrystalicznego bądź polikrystalicznego, których żywotność określa się
na ok. 30 lat.
Poszczególne panele (moduły) połączone będą ze sobą światłowodami tworząc
sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwertery DC/AC) za
pomocą światłowodów. Przewiduje się montaż 15 inwerterów na każdy MW zainstalowanej
mocy. Montowane są zwykle na stelażu nośnym pod konstrukcją paneli fotowoltaicznych.
Inwertery to urządzenia łączące poszczególne szeregi paneli i zamieniające prąd stały
produkowany przez ogniwa na prąd zmienny.
Stacja transformatorowa służy do zamiany niskiego napięcia na napięcie średnie
przekazywane do sieci zewnętrznej. Przewiduje się połączenie falowników napięcia z 22
kontenerowymi stacjami transformatorowymi zlokalizowanymi na obrzeżach w stosunku do
sekcji paneli.
Na terenie instalacji przewiduje się posadowienie kontenera technicznego o funkcji socjalnej,
magazynowej). Wszystkie kontenery będą posadowione na gruncie na płycie żelbetowej,
niezwiązanej z gruntem. Dodatkowym elementem instalacji jest linia kablowa służąca do
przesyłu energii elektrycznej do sieci energetycznych zewnętrznych. Linia kablowa jest
układana na głębokości 0,8 — 1,5 m w gruncie. Nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu do
robót ziemnych. Na terenie inwestycji nie powstaną drogi utwardzone (poza utwardzonym
zjazdem z drogi gminnej). Obsługa serwisowa instalacji nie wymaga wykorzystywania
ciężkiego sprzętu transportowego. Instalacja będzie ogrodzona i monitorowania.
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Ze względu na konieczność zapewnienia swobodnej migracji drobnych zwierząt, w tym
płazów, nie przewiduje się budowy cokołu ogrodzenia, ograniczającego ruch drobnych
zwierząt. Instalacja nie wymaga oświetlania. System monitoringu jest oparty o wykorzystanie
promieniowania podczerwonego. Eksploatacja instalacji odbywa się całkowicie w sposób
zautomatyzowany. Nie przewiduje się zatrudniania stałej obsady.
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie występowała emisja
hałasu związana z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, a także ruchem środków
transportu. Emisja hałasu będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały, a po zakończeniu
prac budowlanych uciążliwości te ustaną. Prace wykonywane będą w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej, tj. ok. 40 m i wyłącznie w porze dziennej. Normy hałasu na terenach
chronionych akustycznie nie zostaną przekroczone.
W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej elementami mogącymi powodować
emisję hałasu będą inwertery stanowiące źródło hałasu o poziomie emisji 45 – 51 dB(A)
mierzonym, 1 m od urządzenia. Źródłem hałasu jest wentylator chłodzący urządzenie. Poziom
emisji hałasu w promieniu 30m od instalacji nie przekroczy 30 - 40dB(A). Ponadto przewiduje
się zastosowanie transformatorów olejowych, których moc akustyczna o omawianej mocy
energetycznej 1MW sięga 55dB. Poziom emisji hałasu w odległości 50m będzie wynosił ok.
23dB(A) a więc znacznie poniżej tła akustycznego. W przypadku zastosowania
transformatorów chłodzonych powietrzem moc akustyczna jest nieznacznie wyższa, jednak
nie przekroczy w dopuszczalnych poziomach granic działek instalacji. Najbliższa zabudowa
zagrodowa chroniona akustycznie jest oddalona od projektowanej farmy słonecznej ponad
40m. Z przedłożonej w raporcie ooś analizy wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie
wpływać negatywnie na klimat akustyczny i nie zostaną przekroczone dopuszczalne normy
hałasu na terenach chronionych akustycznie.
Oddziaływanie na stan powietrza będzie wynikać z pracy maszyn i urządzeń
budowlanych oraz ruchu pojazdów. Spowoduje to okresową emisję gazów i pyłów
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 nieznaczące ze względu na mały zakres robót i możliwości
wykorzystywania małych maszyn budowlanych. Większość prac montażowych zostanie
wykonana ręcznie. Do transportu wykorzystany zostanie lekki sprzęt transportowy (pojazdy
dostawcze z silnikami małej pojemności). Nie przewiduje się wykorzystania sprzętu
budowlanego powodującego znaczące emisje zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo
ograniczenie emisji substancji do powietrza będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy
silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystanie w pełni sprawnych technicznie
pojazdów. Projektowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie powodować emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja w postaci elektrowni fotowoltaicznej produkować
będzie proekologiczną energię z odnawialnego źródła.
Potencjalnymi źródłami pola elektromagnetycznego zlokalizowanymi w obrębie
przedmiotowej elektrowni słonecznej będą panele fotowoltaiczne, sieci kablowe, inwertery
i transformatory. Nie są to jednak źródła istotne. Mając na uwadze charakter i rodzaj
planowanej inwestycji można stwierdzić, iż nie będzie ona stanowiła źródła
ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego w trakcie jej użytkowania. Na
etapie budowy oraz likwidacji nie nastąpi oddziaływanie elektromagnetyczne.
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W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstaną głównie odpady typu
komunalnego oraz opakowania po elementach konstrukcyjnych (drewno, tworzywo sztuczne).
Przewiduje się także wytwarzanie drobnych ilości odpadów stalowych (docinanie elementów
konstrukcji) oraz z docinania kabli układanych w gruncie. Na etapie realizacji powstające
odpady będą zbierane selektywnie do oznaczonych kontenerów, gromadzone czasowo
w wyznaczonym miejscu na placu budowy, a następnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom. Na etapie prac budowlanych nie przewiduje
się powstania znaczących ilości mas ziemnych. Niewielkie ilości gleby i ziemi zostaną
zagospodarowane w granicach terenu inwestycyjnego.
W trakcie funkcjonowania instalacji będą powstawać niewielkie ilości odpadów tj. zużytych
części, związanych z pracami konserwacyjnymi. Po zakończeniu eksploatacji instalacji
odpadem będą panele fotowoltaiczne. Odpady te będą zbierane przez służby dozoru
technicznego, spełniające wymogi formalno — prawne w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
oraz zbierania i transportu tego typu odpadów.
Przewiduje się, że na etapie eksploatacji mogą zostać wytworzone odpady w ramach prac
serwisowych takie jak:
• 17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
• 17 04 02 aluminium
• 17 04 05 żelazo i stal
• 17 04 07 mieszaniny metali
• 17 02 02 szkło
• 20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
• 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 16 02 09 do 12
• 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
Na etapie budowy przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców,
materiałów, paliw oraz energii będą niewielkie. Wymienić tutaj należy energię elektryczną
potrzebną do zasilania urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac montażowych oraz paliwo
potrzebne do środków transportu. Zapotrzebowanie na wodę ograniczone będzie do celów
sanitarnych i będzie ona dostarczana w pojemnikach ze źródeł zewnętrznych.
Elektrownia fotowoltaiczna jest instalacją, która na etapie swojego funkcjonowania praktycznie
nie będzie wykorzystywała dla celów technologicznych wody, surowców, materiałów oraz
paliw. Elektrownia przy braku energii słonecznej (w nocy), wykorzystuje energię elektryczną
do zasilania swoich wewnętrznych systemów. Jest to energia zgromadzona w akumulatorach
lub czerpana z zewnętrznej sieci. Zapotrzebowanie projektowanej elektrowni fotowoltaicznej
na energię elektryczną wynosi około 70 kW. W procesie technologicznym instalacji do
produkcji energii elektrycznej ze słońca nie będzie zużywana woda. Woda będzie zużywana
jedynie dla potrzeb mycia paneli, w ilości do 100m3 na rok. Ilość zużywanej wody będzie
zależna od stopnia zabrudzenia paneli. Do mycia paneli używa się czystej wody bez dodatków
chemicznych. Mycie odbywa się myjką ciśnieniową zamontowaną na pojeździe ze zbiornikiem
wody lub ręczną. Budowa przedsięwzięcia nie wymaga również budowy przyłączy
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych. W trakcie eksploatacji, zużywa się nieduże ilości
wody do mycia paneli fotowoltaicznych. Woda jest przywożona ze źródeł zewnętrznych i nie
jest wymagana budowa ujęcia.
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Elektrownia fotowoltaiczna to instalacja, która w założeniu swojego funkcjonowania ogranicza
zużycie surowców naturalnych. 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.
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. Zaplecze budowy nie
będzie wymagało doprowadzenia mediów.
W czasie budowy nie przewiduje się prac naprawczych i wymiany oleju maszyn
i sprzętu.
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.
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. Nie przewiduje się potrzeby niwelacji terenu, urządzenia będą
stawiane na gruncie bez potrzeby zmiany ukształtowania terenu. Przy prowadzeniu prac
ziemnych każdorazowo przed kontynuacją będą prowadzone kontrole w kierunku obecności
zwierząt w wykopach. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności
wycinki drzew.
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.
Wzdłuż południowej granicy przedsięwzięcia przepływa Struga Postolińska, ciek
o charakterze naturalnym. W granicach działki inwestycyjnej nr 341/1 ob. Postolin znajduje się
rów melioracyjny odprowadzający okresowo wody, z gruntów położonych w obrębie
przedmiotowej działki i terenów położonych na północ oraz przypuszczalnie z melioracji
podziemnej. Od strony Strugi Postolińskiej zostanie zachowany wolny od zabudowy pas ok.
50m. Wzdłuż koryta rowu wytyczony będzie pas o szerokości ok. 3m. Nie przewiduje się
zmiany przebiegu rowu. W ramach inwestycji nie będą wykonywane żadne prace mogące
naruszyć strukturę tych urządzeń wodnych i cieków lub spowodować zmianę stosunków
wodnych na omawianym terenie. W przypadku ewentualnej kolizji okablowania instalacji
z rowem melioracyjnym tut. organ nałożył warunek realizacji przejścia metodą przecisku
sterowanego, na głębokości min. 1 m poniżej dna rowu. Natomiast w razie uszkodzenia lub
przerwania ciągłości podziemnej infrastruktury melioracyjnej zobowiązano Inwestora do
naprawy uszkodzonych urządzeń.
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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.
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 granicach działek nr 336, 341/1 występuje uprawa lucerny siewnej Medica gosativa
oraz jęczmienia Hordeum sp., a także nieużytek opanowany przez trawy. Zależnie od
stanowiska większe powierzchnie zajmuje kostrzewa owcza Festucaovina agg., rajgras
wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, stokłosa bezostna
Bromus inermis. W runi niezbyt licznie pojawiają się kwitnące byliny, w tym przytulia właściwa
Galium verum i biała G. album, rzepik Agrimonia sp., dziurawiec zwyczajny Hypericum
perforatum, traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos, pyleniec pospolity Berteroa
incana, starzec jakubek Senecio jacobaea, chaber driakiewnik Centaur eascabiosa.
Odnotowano również obecność poziomki pospolitej Fragaria vesca, szczawiu polnego Rumex
acetosella i bylicy polnej Artemisia campestris. W sąsiedztwie Postolińskiej Strugi dominują
nitrofilne byliny siedlisk ruderalnych.
W krajobrazie badanego obszaru dominują uprawy rolne, z niewielkim udziałem nieużytków,
zadrzewień i zakrzewień. Szata roślinna jest w znacznym stopniu przekształcona
antropogenicznie. Agrocenozy charakteryzują się uproszczonym składem gatunkowym,
ponadto nawożenie i spływ biogenów z pól powoduje nadmierny rozwój nitrofilnych ziołorośli
w obniżeniach terenu i w sąsiedztwie cieków, zwłaszcza w dnie doliny Postolińskiej Strugi.
Zaobserwowane gatunki flory należą do pospolicie oraz licznie występujących w regionie
i kraju - nie stwierdzono obecności roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 9 października 2014 r. Nie odnotowano również obecności siedlisk przyrodniczych
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej w rozumieniu
obowiązującego Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Na terenie
planowanego przedsięwzięcia występują tereny zalesione, wyłączone z zainwestowania.
Teren zalesiony reprezentowany jest głównie przez sosnę i dąb, na siedlisku boru mieszanego
świeżego lub lasu świeżego.
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Poza obszarem inwestycji — w dolinie Postolińskiej Strugi występuje drzewostan leśny, który
jest reprezentowany głównie przez gatunki wodolubne (olsza, wierzba, klon) na siedlisku lasu
wilgotnego. Są to zbiorowiska łęgowe — stanowiące siedlisko 91EO-B - łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae,
olsy źródliskowe). Instalacja fotowoltaiczna będzie oddalona od wymienionego drzewostanu
o ok. 50 m.
Na terenie przedsięwzięcia zaobserwowano kilka pospolitych gatunków porostów, takich jak
złotorost ścienny Xanthoria parietina, amylka oliwkowa Lecidella elaeochroma, tarczownica
bruzdkowana Parmelia sulcata, pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes, obrost
drobny Physcia tenella i wzniesiony P. adscendens. Ww. gatunki nie podlegają ochronie.
Na terenie działek inwestycyjnych nie stwierdzono występowania objętych ochroną grzybów
wielkoowocnikowych ani porostów.
Stwierdzone na powierzchni lub w bezpośredniej jej okolicy gatunki bezkręgowców to gatunki
pospolite, związane w większości z terenami ruderalnymi lub polami uprawnymi.
Stwierdzone taksony nie są objęte żadną formą ochrony, nie są także zagrożone. Do
najpospolitszych należały: osnuwik pospolity Linyphiatriangularis, wałęska zwyczajna
Pardosaamentata,
krzyżak
zielony
Araneuscucurbitinus,
darownik
przedziwny
Pisauramirabilis, stonoga murowa Oniscusasellus, skorek pospolity Forficulaauricularia,
pasikonik zielony Tettigoniaviridissima, konik pospolity Chorthippusbiguttulus, ścięga łąkowa
Leptopternadolabrata, smukleniec Neides sp., lednica zbożowa Aeliaacuminata, żółwinek
zbożowy Eurygastermaura, rusałka pawik lnachisio, bielinek rzepnik Pierisrapae, bielinek
bytomkowiec Pierisnapi, leń marcowy Bibiomarcii, bzyg prążkowany Epistrophebalteata,
wścieklica Myrmica sp., omomiłek szary Cantharisfusca, omomiłek wiejski Cantharisrustica,
zmięk żółty Rhagonychafulca, naliścica wierzbowa Lochmaeacaprea, biedronka
siedmiokropka Coccinellaseptempunctata, biedronka dwukropka Adaliabicpunctata,
biedronka dziesięciokropka Adaliadecempunctata, podrzut szary Adeloceramurina, ryjosz
burakowiec Tanymecuspalliatus, szykoń czarny Pterostichusniger, wstężyk gajowy
Cepaeanemoralis, pomrów wielki Limaxmaximus.
Działki inwestycyjne nie oferują nietoperzom warunków do powstania kolonii rozrodczych lub
zimowisk, dlatego nie prowadzono badań ukierunkowanych na te zwierzęta. Koryto
Postolińskiej Strugi z pasem zadrzewień może stanowić miejsce żerowania nietoperzy.
Na działkach objętych projektem zagospodarowania nie stwierdzono warunków do
zasiedlania/rozrodu płazów lub gadów. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono
w analizowanym obszarze obecności żadnych przedstawicieli płazów lub gadów.
W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie
następujących gatunków ptaków: bielik Haliaeetusalbicilla, błotniak stawowy Circus
aeruginosus, bocian biały Ciconiaciconia, bocian czarny Ciconianigra, brzegówka
Ripariariparia, czajka Vanellusvanellus, czajka siwa Ardeacinerea, dymówka Hirundorustica,
dzwoniec Carduelischloris, grubodziób Coccothraustescoccothraustes, grzywacz
Columbapalumbus, jastrząb Accipitergentilis, jerzyk Apusapus, kawka Corvusmonedula,
krogulec Accipiternisus, kruk Corvuscorax, krzyżowka Anasplatyrhynchos, kukułka
Cuculuscanorus, makolągwa Cardueliscannabina, mazurek Passermontanus, mewa siwa
Laruscanus, mewa srebrzysta Larusargentatus, myszołów Buteobuteo, oknówka
Delichonurbicum, orlik krzykliwy Clangapomarina, pliszka siwa Motacilla alba, pliszka żółta
Motacillaflava, potrzeszcz Emberizacalandra, potrzos Emberizaschoeniclus, pustułka
Falcotinnunculus,
siniak
Columbaoenas,
skowronek
Alaudaatvensis,
sójka
Garrulusglandarius, sroka Pica pica, szczygieł Cardueliscarduelis, szpak Sturnusvulgaris,
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śmieszka
Chroicocephalusridibundus,
trzmielojad
Pernisapivorus,
trznadel
Emberizacitrinella, zięba Fringillacoelebs, żuraw Grusgrus, bogatka Parus major, gąsiorek
Laniuscollurio, kapturka Sylvia atricapilla, kos Turdusmerula, lerka Lullulaarborea, łazówka
Acrocephaluspalustris,
modraszka
Cyanistescaeruleus,
muchołówka
szara
Muscicapastriata, pełzacz leśny Certhia familiaris, piecuszek Phylloscopustrochilus,
pierwiosnek Phylloscopuscollybita, pliszka siwa Motacilla alba, rudzik Erithacusrubecula,
wilga Oriolusoriolus, śpiewak Turdusphflomelos.
Z raportu ooś wskazano, że teren przewidziany pod lokalizację instalacji fotowoltaicznej nie
przedstawia wysokich walorów przyrodniczych nie jest miejscem szczególnie atrakcyjnym dla
gniazdowania i żerowania ptaków.
W celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na ornitofaunę tut. organ nałożył
zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o sygn.
RDOŚ-Gd-WOO.4221.140.2021.IJ.2 z dnia 17.01.2022r. warunek prowadzenia prac
budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 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.
W trakcie wizji terenowych zaobserwowano ślady bytowania/żerowania ssaków: sarna
Capreolus, zając Lepus europaeus oraz myszarki polnej Apodemus agrarius i kreta Talpa.
Planowane inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone
obszary sieci Natura 2000 to: - Sztumskie Pole PLH220087, oddalony o ok. 6,68 km na
północny zachód od planowanej inwestycji; - Dolna Wisła PLH220033, oddalony o ok. 6,95 km
na zachód od planowanej inwestycji; - Dolina Dolnej Wisły PLB040003, oddalony o ok. 8,34
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.
1,34 km na zachód; Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony o ok. 3,90 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. obszarów Natura 2000, nie zaburzy
integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym
samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.
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. 1,95 km na zachód od planowanej inwestycji — Las Sztumski KPn-14C.
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
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ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.
Projektowaną farmę fotowoltaiczną planuje się zlokalizować na działkach dotychczas
wykorzystywanych rolniczo. 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.
Z uwagi na odległość inwestycji od lokalizacji obiektów zabytkowych jej budowa nie
będzie wywoływała bezpośredniego wpływu na dobra kultury.
Analizowana instalacja nie jest źródłem negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie
ludzi.
Zaplanowane rozwiązania techniczne i technologiczne będą dostosowane do zmian
klimatu. Ze względu na niewielką wysokość (do 5m) konstrukcje nośne nie będą narażone na
negatywne oddziaływanie silnych wiatrów. Konstrukcje wsporcze oraz same panele
fotowoltaiczne będą odporne na silne deszcze i intensywne opady śniegu. Analizowane
przedsięwzięcie z uwagi na jego lokalizację nie jest zagrożone wystąpieniem podtopień lub
powodzi.
Teren inwestycji położony jest w obrębie Pojezierza Dzierzgońsko-Morąskiego,
stanowiącego fragment Pojezierza Iławskiego, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej. Jest
to obszar o znacznym urozmaiceniu ukształtowania powierzchni, użytkowany rolniczo
z enklawami leśnymi. Instalacja nie będzie tworzyła dominanty krajobrazowej w otoczeniu
ze względu na niedużą wysokość konstrukcji tj. do 5m oraz podzielenie powierzchni
wymuszone zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i enklawami zalesień, będzie widoczna
jedynie z bliskiego otoczenia działki. Najbliższym punktem obserwacyjnym jest droga
asfaltowa Sztum – Postolin. Dodatkowo niekorzystny efekt krajobrazowy niwelować będzie
ciemny kolor paneli. 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. Dominującym elementem krajobrazu
okolicy są maszty siłowni wiatrowych zlokalizowane w otoczeniu działek przedsięwzięcia.
Na dzień sporządzania raportu w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia planowane
są do realizacji działania o tym samym bądź podobnym charakterze, w tym: „Budowa farmy
fotowoltaicznej PV Postolin o mocy do 2,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
przewidzianej do realizacji na działce nr 337/2, obręb Postolin, gmina Sztum; „Budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5MWp w miejscowości Postolin na działce nr 341/1, ob.
Postolin, gmina Sztum” przewidzianej do realizacji na działce nr 341/1, obręb Postolin, gmina
Sztum; „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. Zgodnie z przedstawionym raportem o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
jedynym efektem kumulowania oddziaływań może być wpływ nagromadzenia instalacji
fotowoltaicznych na krajobraz. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie rzeźby terenu niekorzystny
efekt wizualny sumowania się powierzchni zajętych przez panele fotowoltaiczne będzie
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ograniczony dzięki koniecznemu podzieleniu poszczególnych instalacji w granicach
poszczególnych terenów oraz przesłanianiu przez enklawy leśne i zadrzewienia. Instalacje nie
będą tworzyły jednolicie pokrytych powierzchni.
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
przedsięwzięć zamknie się w granicach zajmowanych przez nie fragmentów działek.
Faza likwidacji instalacji fotowoltaicznej będzie polegała na demontażu stelaży
z panelami fotowoltaicznymi. Demontaż instalacji nie wymaga ingerencji w podłoże lub
pokrywę roślinną, nie będzie wymagał użycia ciężkiego sprzętu, dla którego potrzebne byłoby
wzmocnienie podłoża. Skutkiem likwidacji farmy fotowoltaicznej będą odpady inne niż
niebezpieczne (takie jak wytwarzane na etapie budowy).
Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, analizowano:
- odmienny układ komunikacyjny, gdzie dojazd do farmy jest od strony północnej, dłuższą
drogą przez tereny upraw rolnych, wytyczoną dla potrzeb instalacji siłowni wiatrowych,
- zastosowanie paneli montowanych na podstawie obrotowej, „podążającej” za słońcem. Takie
rozwiązanie wymaga stosowania wzmocnionych konstrukcji wsporczych, ze względu na
konieczność zastosowania dodatkowych elementów powodujących obrót panelu.
Wzmacnianie podpór konstrukcji będzie wymagało zastosowania wzmocnień w podłożu
poprzez budowę fundamentów i zastosowanie solidniejszych podpór. Takie rozwiązanie może
mieć niekorzystny wpływ na warunki krążenia wód w warstwie przypowierzchniowej
i stabilność gruntu. Takie rozwiązanie wymaga zasilania w energię elektryczną (silnik
obracający konstrukcją). Pobór energii dla potrzeb obsługi systemów obrotowych (każdy panel
wymaga oddzielnych konstrukcji) powoduje, że cała instalacja może być mniej wydajna
energetycznie niż taka o stałej konstrukcji,
- zastosowanie ogniw innej generacji, które mogą zawierać metale ciężkie co spowoduje
powstawanie odpadów niebezpiecznych przy likwidacji przedsięwzięcia,
- użytkowanie gruntu zajętego pod instalację poprzez stosowanie herbicydów w celu usuwania
roślinności.
Realizacja tego wariantu wiąże się z większym oddziaływaniem na środowisko wodnogruntowe, powstawaniem odpadów niebezpiecznych i większą emisją zanieczyszczeń do
powietrza podczas realizacji przedsięwzięcia.
W związku z powyższym tutejszy organ stwierdził, że wariant wskazany przez
Inwestora pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska i jest najkorzystniejszy dla
środowiska. Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym raporcie
o oddziaływaniu na środowisko rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.
Wariant ten jest najkorzystniejszy dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Instalacja
fotowoltaiczna nie stwarza żadnych istotnych zagrożeń dla przyrody ożywionej. Panele
fotowoltaiczne są pokryte szkłem matowym, nierefleksyjnym. W wyniku budowy i eksploatacji
instalacji fotowoltaicznej nie zmieniają się warunku gruntowo-wodne i sposób krążenia wód.
Nie będą stosowane środki chemiczne (herbicydy) wpływające niekorzystnie na jakość wód.
Pokrycie powierzchni terenu pozostaje bez istotnych zmian. Lokalizacja farmy nie ogranicza
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możliwości użytkowania rolnego terenów otaczających a także umożliwia w ograniczonym
zakresie użytkowanie terenu w obrębie instalacji (np. wypas owiec, koszenie). Lokalizacja
inwestycji w omawianym wariancie nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska
naturalnego oraz zdrowia okolicznych mieszkańców. Inwestor zdecydował się na
zainstalowanie ogniw krzemowych, rozwiązaniem korzystnym (odpad nie ma charakteru
niebezpiecznego).
Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, a także wielkość
emisji, przy eksploatacji przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą
więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r., poz.138).
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. Stwierdzono, iż nie ma podstaw
do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, wykonania kompensacji przyrodniczej
i analizy porealizacyjnej.
Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana
inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu
uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji lub do
zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.
2373 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia,
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
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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:
SOLAR ARK Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4 lok. 205, 50-104 Wrocław,
Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
Skarb Państwa, Starosta Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
Skarb Państwa, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67,
82-500 Kwidzyn,
5. Strony postępowania (przez obwieszczenie),
6. GKV a/a.
1.
2.
3.
4.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Zarząd Zlewni w Tczewie
ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.
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