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Polanów 2013.12.13

DECYZJA
Na podstawie:
- art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 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 (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 po rozpatrzeniu wniosku Pani Bogusławy
Ławrenowicz zamieszkałej Podgóry 38, 77-230 Kępice, w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg
wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”
Stwierdzam
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Uzasadnienie
1. Na wniosek Pani Bogusławy Ławrenowicz zamieszkałej Podgóry 38, 77-230 Kępice, w dniu 18
listopada 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 2 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz
niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
2. W toku trwania procedury ustalono, że analizowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b tj. zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach
innych niż wymienione w literze a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się
powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię
przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
3. Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.
4. Zgodnie z art. 64 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ prowadzący
postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu
ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w
Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.

5. Organy te wydały opinie:
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a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie z dnia 6 grudnia
2013 r. (data wpływu 10 grudnia 2013 r.) znak WST-K-4240.333.2013.KS stwierdzające brak
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie 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 (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. nie wydał opinii co jest tożsame z brakiem zastrzeżeń w
przedmiotowej sprawie.
6. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jak również opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie oraz braku opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koszalinie, które jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń, organ prowadzący
postępowanie uznał zgodnie z nimi, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o czym przesądziły poniższe fakty:
Jak wynika z otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
oraz przedłożonej dokumentacji, przedmiotowa inwestycja zakwalifikowana jest do
przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. nr 213, poz. 1397, ze zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja
zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
może być wymagany.
Przedmiotowa

inwestycja

będzie

polegać

na

budowie

farmy fotowoltaicznej

wolnostojącej o mocy znamionowej do 2 MW na działkach nr 97/2, 98, 703 obręb
ewidencyjny Krąg, gmina Polanów, zewidencjonowanej głównie jako grunty orne IVa i IVb
oraz łąki klas IV -VI porośniętych w większości pospolitymi gatunkami traw, które są
systematycznie wykaszane. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie
przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Na przedmiotowych działkach, posiadających powierzchnię całkowitą 10,78 ha, w ramach
robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:

-

wykonanie stalowo-aluminiowych konstrukcji montażowych zagłębionych w gruncie
na ok. 150 cm i nachylonych do niego pod kątem 23-30°. Stoły montażowe zostaną
ustawione w rzędach z zachowaniem 3-4-metrowej odległości między nimi. Dolna
krawędź stelażu zostanie ustalona na wysokości min. 50 cm nad powierzchnią gruntu,
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zaś górna nie przekroczy 3 m. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z

-

wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, niewymagających cięcia
w miejscu inwestycji,
instalacja paneli słonecznych - planuje się ok. 8000 szt. paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych. Moc nominalna i wielkość pojedynczego modułu zostaną
określone w projekcie budowlanym,

-

wykonanie podziemnego ciągu kablowego oraz przyłącza energetycznego łączącego
przedmiotową elektrownię fotowoltaiczną z infrastrukturą techniczną operatora
energetycznego,

-

posadowienie stacji transformatorowych - projektuje się dwie kontenerowe

-

rozdzielnice wyposażone w transformatory suche - żywiczne bezolejowe,
wykonanie ścieżki technicznej nieutwardzonej o szerokości ok. 3 m wokół całego
terenu inwestycji,

-

wykonanie ogrodzenia instalacji - planuje się posadowienie ogrodzenia na wysokości
10-15 cm nad poziomem gruntu w celu umożliwienia drobnej faunie poruszanie się

po terenie inwestycji.
W wyniku realizacji inwestycji zajęte zostanie ok. 3 ha, co stanowi ok. 28% omawianego
terenu.
Przewiduje się, że prace budowlane spowodują krótkotrwałe emisje zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, hałasu oraz wibracji pochodzących z
maszyn i urządzeń wykorzystanych w procesie realizacyjnym. Prace budowlane będą
realizowane wyłącznie w porze dziennej, a powyższe oddziaływania będą miały charakter
lokalny i małoznaczący oraz ustąpią wraz z zakończeniem robót. Opady powsta jące na etapie
budowy będą selektywnie gromadzone i w miarę możliwości zagospodarowywane na placu
budowy przez wykonawcę robót bądź przekazywane uprawnionym firmom. Montaż
instalacji fotowoltaicznej nastąpi w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia prac na miejscu.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 380 m od granicy
terenu inwestycyjnego, stąd realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie
negatywnie na okolicznych mieszkańców.
Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem znaczących uciążliwości
dla środowiska, takich jak: hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki technologiczne i
bytowo-gospodarcze oraz promieniowanie elektromagnetyczne.
Z danych będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochro ny Środowiska w
Szczecinie oraz Burmistrza Polanowa wynika, iż teren planowanej inwestycji zlokalizowany
jest poza istniejącymi i proponowanymi obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.). W miejscu
realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i
grzybów. Na przedmiotowych działkach nie występują również chronione siedliska
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przyrodnicze.
Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu
przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie
miał zasięg lokalny.
Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do
jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskimi lub leśnymi,
uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również
obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o
krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary
objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych. wpływu na stan i zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
zwierząt występujących na obszarach objętych ww. formami przyrody.
Niniejszą decyzję wydano oparciu o przepisy 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) - art. 71 i 72 ww. ustawy, - art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 poz. 267, - § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. a
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Mając na uwadze fakt, że przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia
oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić w sposób
kompleksowy jego oddziaływanie na środowisko, odstąpiono od konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.
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Decyzję

umieszczono na

stronie

internetowej
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Urzędu

Miejskiego w Polanowie

1.
2.
3.
4.

www.polanow.pl
Otrzymują:
Ławrenowicz Bogusława Podgóry 38, 77-320 Kępice.
Długosz Dorota ul. Władysława IV 113 c, 75-342 Koszalin.
Nalepa Sławomir Bonin 13 g, 76-009 Bonin.
a/a.
Sprawę prowadzi:
Jerzy Krystowczyk – podinspektor ochrony środowiska UM Polanów pok. 14,
tel. (094) 348 07 83, e-mail j.krystowczyk@polanow.eu
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