,

Nowe Miasteczko, dnia 18.09.201 9 r.
IGKiS S .6220 .6.20 19 .AC H
D ECYZJA

o ś rodowi s kowyc h uwarunkowani ac h
Na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu

post ępowania

admi ni stracyjnego (t j. Dz. U. z

2018 r. , poz. 2096 ze zm.),
- art. 7 1 ust. I, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 usl. l ustawy z dnia 3 paździem ika
2008r. o u dostęp ni a n i u infomlacj i o ś rodowi s ku i jego oc hronie, udziale społecze ń st wa w ochronie
środowi ska oraz o ocenach oddziaływan i a na środowi sko
(t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 208 1 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dni a 17.07.2019 r. (data wpływu: 17.07.20 19 r.) złożony przez Finn ę
Frankicwicz Jarosław Frankicwicz, ul. Przemys łowa 5 o wydanie decyzj i o ś rodowiskowych

uwarunkowaniach dla

przeds i ę w zięc ia

pod na zwą:

" Budowa zespolu paneli fotowoll a icznyc h wraz z infrastrukturą towarzyszącą Żuków w gminie
Nowe Miasteczko" na działce nr ewid. 2 11113 obręb 0009 Żuków , d ziałając w oparci u o
nastę pujące dokumenty:
kartę in formacyj ną przed s ięw zięc ia ;
Opin ię

Pań s twowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli - znak:
NZ.4J00.52.20 19 z dnia 09.08.2019 L (dala wplywu: 12.08.20 19 L);
Opin ię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wie lkopol skim - znak:
WZŚ.4220.428.2 019.5 L z dn;a 14.08.2019 r. (data wpływu: 19.08. 2019 r.).
Opin ię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Po lskie, Regionalny Zar.ląd Gospodarki
Wodnej wc Wroclawiu, ul. Norwida 34, 50·950 Wroclaw - znak: WR.RZŚ.435 .1057. 2019 .NR z
do;a 26.08.2019 r. (dala wplywu 28.08 .2019r.)

orzekam
brak potrzeby przeprowadzenia occny oddz iaływania na środowisko dla
pn.: "B ud owa zespoł u pa neli fotowoltaicznych wraz z infras truktur ą
towarzyszącą Żuków w gminie Nowe Miasteczko" na działc e nr ewid . 2 t 1113 ob ręb 0009 Żuków
n. Charakterystyka przed s i ęwz i ęcia o kre ś l ając a środowi s kowe uwarunkowania realizacji
przed s ięwzięcia jcst zał ączn i ki cm do niniej szej dccyzji i sIanowi jej in t egralną część.
III . Ustalam ś rodowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięc i a pod nazwą: " Budowa zespo łu
paneli fotowollaicznych wraz z infra strukturą towarzyszącą Żuk ów
w gminie Nowe
Miasteczko" na działce nr ewid. 211 / 13 obręb 0009 Żuków:
I.

Stwierdzam

przedsięwzięcia

1.

W cclu zabezpi eczcnia wód podziemnych i powi erzc hniowych nal eży rygorystyczni e
przes t rzegać warunków pracy, by nie dopuśc ić do zaniec zyszczcń powierzc hni terenu.

2.

Podczas realizacji przcdsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą i l o ść sorbentów
do nculralizowania ewentualnie pows tającyc h wycieków subslancji ropopochodnych.

3. Do prac budowlanych oraz transportu materiałów , narzęd z i st osow ać sprzę t w pełni sprawny
oraz s pełniając y wymogi dop u szczające go do u żyt k u. Rodzaj i stan techniczny
wykorzystywanego sprzytu budowlanego i transportowego musi zapewnić ochronę gruntu,
wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeni ami.
4. W cel u ochrony wód i u niknięcia sytuacj i awaryjnych n ależy prowad z ić ko nt ro l ę t echni czną
układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awari i i wycicku olej u lub pali wa
zeb rać zanieczyszczone masy ziemne i je zn eutrali zować.
S. Podczas awaryjnych napraw i tankowania maszyn budow lanych miejsce wykonania tych prac
powinno być zabezpieczone pr.lcd wyciekiem substancji szkodliwych np. poprzez

zastosowanie mat absorpcyjnych lub folii.
6. Ba zę sprzętowo- materiałową zlokali zowac poza terenami podmokłymi , w
minimum kilkunastu metrów od urząd zetl wodnych znaj dujących si<; na
inwestycyjnych.
7.

Wyposażyć p ł ac

będzie

budowy w szczelne przeno śne sanitariaty typu TOI-TOI, klóryeh
systematycznie opróżnian a przez wyspecjalizowane podmioty.

odległości
dzi a łkach

zawa rtość

8. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, komory transformatorowe najeży
wyposażyć w szcze ln ą misę olejową o pojemności pozwalającej przejąć minimum 100% olej u
zawartego w transfonnatorzc.
9.

Przy szczegó ł owyc h ro związaniach technicznych należy uwzględnić obecność na obszarze
inwestycji urządzeń wodnych takich jak rów meli oracyjny R-Bw-F-14 oraz system drenarski .

10. W fazie budowy inwestycji należy zac hować szczegó lną os trożność, aby nic u szkod z i ć sieci
drenarskiej bydącej na terenie planowanej inwestycji . W miejscu wbijania s łupów sprawdzić
czy nie ma sączków drenarskich (me t odą odkrywkową lub inną) . W wypadku natrafienia na
sączki drenarskie wykonać obejście. W przypadku uszkodzenia urządzen drenarskich inwestor
zobligowany jest do pokrycia lub naprawy zaistn i ałych szkód.
11. Zgodnie z zapi sami ustawy Pra wo wodne z dn ia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz.
2268, z późn, zm.) w przypadku konieczności likwidacji urząd zenia wodnego należy u zyskać
pozwolenie wodnoprawne.
12. Wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycj i odprowadzać w sposób
niczorganizowany do gruntu w granicach działki, do której lnwestor posiada tytuł prawny. bez
powodO\vania szkody dla terenów sąs i ed nich .
przedsięwzięci a zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także
niebezpiecznymi, w tym minimali zować ich ilość, gromadzić scJektywnie w wydzie lonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezp ieczających przed przedostawaniem s ię do
środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór
przez uprawnione podmioty .

13. Na wszystkich etapach

14. Podczas planowanego czyszczenia paneli, w przypadku konieczności wykonania tej czynności

przy

u życ iu środków czyszczących, nal eży stosować wy lącznie środki

biodegradowalne.

uzasadni enie
\V dniu 17.07.2019 r. (data wpływu: 17.07.2019 r.) Finna Franki ewiez Jaros ław Frankiewicz,
ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, zwrócił się o wydanie decyzji o środow iskowyc h
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pod na zwą: .. Budowa zespoł u pan eli fotowolt a icznych wraz
z infra s trukturą towarzyszącą Żuków w gminie Nowe M ias teczko" na d zi a ł ce nr ewid. 211 / 13
ob ręb 0009 Żuków .
Planowane przedsięwzięc ie. przewidziane do realizacji, wymienione w § 3 ust. l pkt 52 lit. b
rozporządzenia Rady MinistrÓw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przcdsięwzi<;:ć mo gącyc h znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 7 1), jest prl:edsiywzięciem mogącym potencjalnie
zn acząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o
u dos t ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddzi ałY"t'ania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzj i o ś rodow i skowych
uwarunkowaniach oraz zgodnie z art. 59 ust. l pkt 2 w/w ustawy, przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko , jeżeli obow iązek przeprowadzenia oceny zos t ał stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. l t ejże ustawy.
Zgodnie z art. 75 ust. I pkt 4 ustawy o u dostępnianiu informacj i o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczenslwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani a na ś rodowisko oraz
według
w l aściwośei
miej scowej organem właściwym do przeprowadzenia postępowa ni a
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ś ro dowiskowych uwarunkowaniach dla
p rzedsięwzięcia " Budowa zespo łu paneli fotowol ta icznych wraz z i nfrastrukturą t owarzyszącą
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Żuków

w gmlDlc Nowc Miaslcczko" na dzialcc nr cwid. 2Il/ 13 obręb 0009 Ż u ków jest
Bunnistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
Bunnistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko wszczą ł post ępowanie administracyjne w
przedmiotowej
sprawie,
powiadamiając
strony
poprzez
zaw iadomienie
znak:
IGKiSŚ.6220 .6.2019.AC H z dnia 29.07.2019 r.
W związku z tym zgodnie z art. 9, 10 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowan ia administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) organy administracji
publicznej obowiązane są zapewni ć czynny udział w każdym studium postępowania .
Działając zgodnie z art. 64 ust. ł ustawy o
udostępnianiu inronnacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeńs t wa w ochronie środowi s ka oraz o ocenach odd ziaływania na środowi s ko
Bunnislrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko zasięgnął opinji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sani tarnego w
Nowej Soli oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak
WZŚ.4220.428.2019.SL z dnia 14.08.20 19 r. (data wp ływu do tul. Urzędu 19.08.2019 r.) stwierdził,
że dla w/w inwestycji ni e ma konieczn ości przeprowadzenia oceny odd zia ł ywania na ś rod owi sko.
Pa ń stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w opini i znak NZ.4300.52.2019 z dnia
09.08.2019 r. (data wpływu do tul . Urzęd u 12.08.2019 r.), stwierdził, że dla w/w inwestycji nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzi a ływa ni a prL.cdsięwzięcia na środowisko .
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Po lskic, Rcgionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław w opinii znak: WR.RZŚ.435 . 1057.2019.NR z dnia
26.08.2019 r. (data wpływu do tul. Urzędu 28.08.20ł9 r.) s t wierdzi ł , że dla w/w przedsięwzięcia nic
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na przedmiotowym terenie nic stwierdza się występowania cieków naturalnych. Na działce
inwestycyjnej zlokalizowany jest niewydzielony rów melioracyjny o symbolu R-Bw-F-14 oraz
infrastruktura drenarska.
Zakres inwestycj i przewiduje montaż paneli fotowo ltaicznych w iloś ci około 52000-130000
sztuk na konstrukcjach wsporczych , montaż do 9 kontenerowych stacji transfonnatorowych, inwertery
w il ości od 26 do 52 sztuk (w przypadku inwertera cenlralnego), do 2600 szt uk w przypadku
inwerterów rozproszonych, realizację utwardzonej, półprzepuszczalnej drogi dojazdowej do stacji
transfonnatorowcj oraz p ł ac u manewrowego, przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych ,
posadowienie
budynku/kontenera
technicznego,
montaż
św iatł owodowej
infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz zamontowanie ogrodzcn ia wraz z monitoringiem wizyjnym. Panele
montowane będą na aluminiowych bądż stalowych s t e la żach montowanych za pomo cą kotew
wbijanych w zie mi ę na głębokość około ł ,5-2 ,0 m. Poszczególne panele będą łączo n e kablami i
przewodami do zastosowa ń fotowoltaicznych t worząc sekcje . Przewody elektryczne będą
wprowadzane po słupac h konstrukcji pod zi emię i ukł adane na głębokości ok. 0,5 m. Każda z sekcji
połączona zostanie z falowni kami napięcia (inwertery), a falowniki będą połączone ze stacją
t ransforma t o rowqlrozdzielnicą . Poszczególne rzęd y paneli fotowoltaicznych planuje s ię rozmicścić w
odległości ok. 5-6 m od siebie nawzajem lub do 3-4 m w przypadku zastosowania ekspozycji
południowej. P rzes trzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie
czynna. Planuje się zastosowanie transformatora suchego lub olejowego. W przypadku zastosowania
transformatora olejowego zabezpieczenie środ ow i s ka gruntowo-wodnego realizowane będzie poprzez
instalację szczelnej misy o lejowej , o poje mn ośc i zapewniającej przyjęcie 100% objętości oleju
znajdującego się w transfonnatorze. Nic przewiduje s i ę napraw pojazdów na terenie inwestycji, a w
przypadku takiej koni eczności czynność ta powinna odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.
Zaplccze budowy bl(dzic wyposażone w sorbenty do neutralizacji wycieków z maszyn i urządzeń
budowlanych. W tTakcie eksploatacj i inwestycji nic planuje s i ę użycia pestycydów, środków ochrony
ro ś lin ani nawozów. Zabiegi mycia paneli wykonywane będą raz w roku przy użyciu wody
demineralizowanej dowiezionej beczkowozami. Plac budowy będzie wyposażony w okresowo
opróżn ian e przen ośne sanitariaty typu TOl-TOl . Wody opadowe lub roztopowe będą odprowadzane w
sposób niezorganizowany do gruntu. Wytwarzane odpady budowlane będą skladowane selektywnie w
kontenerach i/lub pojemnikach w miejscach do tego przeznaczonych, a nastypnie przekazywane
podmiotom po s i adającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Na etapie
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eksp loatacji inwestycji przewiduje si'r powstawanie niewielkic h i l ości odpadów podczas prac
serwisowych, które b'rdą na bieżąco usuwane z terenu inwestycj i i przekazywane do dalszego
gospodarowania uprawnionym podmiotom . Odpady pows t ałe podczas likwidacji inwestycji zostaną
zagospodarowane zgodnie z u stawą o odpadach.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania wodami - jednoli tej cz~ści wód powierzchniowych (JeWP) - Biała Woda o kodzie
PLR W6000 17153499. Zgodn ie z zapisami Plan u gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 L poz. 1967) Jcw r Bia".! Woda zostala oceniona jako naturalna cZ'rŚć wód o złym
sianie, zagrożona nieos i ągni'tciem ccłu ś rodowi s kowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry
stan chemiczny. Dla JCW r Biala Woda okrcślono odst'rpstwo - przed łużenie tenninu os i ągnięc i a cel u
ś rodowiskowego do roku 2021 , ze względu na brak możl i wości technicznych. Przedmiotowy obszar
inwestycji znajduje s i ę w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie
PLGW600078, która charakteryzuje siC; dobrym stanem ił o~Sciowym i dobrym stanem chemicznym.
JCWPd zos t ała oceniona jako niczagrożona ni eosiągnięciem ce lu ś rodow i s kowego, jakim jest dobry
stan ilo śc iowy i chemiczny. Planowana inwestycja nic znajduje siC; w obszarze Głównyc h Zbiorników
Wód Podziemnych (GZWP). Nie znajduje się w obrębie strefy ochrOlUlej ujęcia wody. Najbliższe
ujc;cie wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wod't znajduje s ię na d ziałkach O nr
ewid. 175/ 10 i 169/ 1, ob ręb l, gmina - miasto Nowe Miasteczko w odległości ok. 3, 1 km od obszaru
inwestycji (ujęcie posiada teren ochrony bezpośredniej). Nic przewiduje się negatywnego wpływu
płanowan ej inwestycji na przedmiotowe ujc;cie. Inwestycja nic znajduje si.;: na obszarze narażonym na
niebczpieczetlSlwO powodzi.
przeanalizowaniu za łączonej do wniosku kany informacyjnej p rzedsięwzięc i a,
rodzaj , ska l ę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji , która realizowana
będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimali zujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, nic przewiduje s ię negatywnego wpływu prLcdmiotowej
inwcstycji na stan jednoli tych części wód podzicmnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz
mo żliwość osiągnięci a celów ś rodowis kowych .
Po

u względ n iając

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie fanny fotowoltaicznej o mocy do
26 MW na terenie działki nr 21 1/ 13 ob ręb 0009 Żuków, gmina Nowe Miasteczko, której łączna
powierzchnia wynosi 29,69 ha. Zgodnie z kaną infonnacyjną p rzeds i ęwzi ęcia całkowita powierzchnia
przeznaczona do przeks ztałcenia w wyniku planowanej inwestycji nie przekroczy 26,60 ha,
Analizowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. I pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą co odd z iałyvvać na ś rodowisko (Dz. U.
z 2016 L , poz. 71), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie zn acząco oddziaływać na
środow i s ko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia lywania na środow i sko może być
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o u dos t ępnian iu
informacji o środowisku i jego oc hronie, udzialc społeczeń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach
oddziaływania Ila środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 L, poz. 2081, Z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o
ooś.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 211113 obręb 0009 Zuków, gmina Nowc
Miasteczko . Powierzchnia ww. d z iałki wynosi ok . 29,69 ha . Teren , na którym będzie realizowane
przcdmiotowe przedsic;wzięcie nie jest objęty miej scowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Tereny otaczające pr.ledmiotową ni eruchomość lo gló"roie gru nty rolne. Planowana elektrownia
znajdowa ć si't będzie w odl eg ł ośc i około 64 m od najbliższej zabudowy zagrodowej.
W zakres inwestycji

wchodzą

nast c;puj1!Ce obiekty:

l. Ze spó ł panel i fotowoltai cznych w ilości do 130 000 szt. , o łącznej mocy jednostkowej do 500
W - panele zostaną umieszczone w rzc;dach. Przestrzeń pomic;dzy rzc;dami paneli nie będzic
przc ks ztałcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jCdnego rzc;du, panele zos t aną
połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowionc na podporach wbitych w grunt.
P.:melc będ ą skierowane dokladnie w s troną pohl dniową i nachylone do ziemi pod ką t em .
Wyposażone zostaną w powłokę antyrencksyjną , zapobiegającą efektowi olśnienia.
2. Kontcnerowe stacje transformatorowe - do 9 sztuk. Transfomlatory umieszczone będą w
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kontenerach. Każd y kontener składa się z komory obsługi, komory transformatora, rozdzielnicy
niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego nap ięcia. W przypadku użycia transformatora
olejowego , pod j ego stanowi!>kiem zostanie umieszczona szczelna misa olejowa o pojemności
zapewniające przechwycenie 100% oleju w transformatorze.
3. Linie kablowe i inne urządzenia towarzyszące.
4. Ogrodzenie terenu inwestycji.
Uwzględniając łącznie uwarunkowania zw iązane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone wart. 63 ustawy o oo~, po analizie
wniosku o wydanie decyzji o ś rodowi skowych uwarunkowaniach dla planowanego prze dsięwzięcia
oraz karty informacyjnej , stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błot nych,
oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym sied liskach łęgowych oraz
uj ściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środ owisk u morskim, obszarach górskich lub leśnych ,
przedsięwzięcie nic jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną , w tym strefach ochronnych
uj ęć wód i obszarach ochronny zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy
jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach
przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. P rzedsięwzięcie jest
zlokalizowane poza korytarzami ekologicznymi, nie jest także zlokalizowane w graniach obszarów
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierzą t oraz ich
siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie
będzie odd z iaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów.
Najbliżej położonym obszarem objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o
ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z póżn. zm.), w stosunku do planowanej inwestycji
jest Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie oddalony od miejsca realizacji inwestycji o
ok. 2,55 km.

Etap realizacji inwestycji nic będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Panele będą
montowane na stalowych stelażach wbijanych w ziemię. Ponadto, w ziemi przebiegać będą kable
elektryczne. W głównej mierze oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń
do powietrza pochodzących z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu. Odpady
będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego zagospodarowania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter
krótkookresowy i lokalny oraz USIan ą po zakończeniu prac.
Etap u żytkowa nia nic b<;dzie wiązał się z oddziaływaniami mogącymi mieć charakter znaczący.
Panele będą czyszczone raz do roku za pomocą samej wody, Odpady powstawać będą jedynie przy
okazji prac serwisowych i zagospodarowywane będą przez podmioty prowadzące te prace . Jedynym
źródłem hałasu będzie stacja transformatorowa, która usytuowana będzie w kontenerze. Ograniczy to
ewentualną emisję hałasu, a także potencjalne pole elektromagnetyczne. Ponadto, panele będą
chłodzone w wyniku naturalnego przepływu powietrza, bez użycia wentylatorów. Kable energetyczne
ułożone
zostaną
w ZIemi, co ta kże zminimal izuje ewentualn e występowanie pola
elektromagnetycznego. W przypadku zastosowania transformatora olejowego będzie on wyposażony
w misę olejową, co będzie stanowiło zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed
przypadkowym wyciekiem olejów.
Przedsięwz ięci e, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany
klimatu w rejonie inwestycji. Obserwowane obecnie zmiany klimatu mają charakter lokalny i
związane są przede wszystkim z wprowadzanymi przez człowieka zanieczyszczeniami do środowiska
oraz zmianami ukształtowania i zabudowy terenu. Be zpośrednie emisje gazów ciep larnianych
powodowanych przez d z iałania towarzyszące inwestycji - ruch komunikacyjny podczas eksploatacji
inwestycji, będą miał y charakter lokalny i nie wpłyną na zmiany klimatu. Biorąc pod uwagę
powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienią się warunki klimatu lokalnego.

Inwestycja, ze względu na zakres i lokalną skalę oddziaływania, nie
skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi przedsięwzięciami.

będzie

w sposób

nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie
awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn o zm.), nie występuje też w wykazie
Planowane

przedsięwzięcie

wystąpienia poważnej
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obiektów, wymienionych \V art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy, dla których mogą być tworzone obszary
ograniczonego użytkowania. Przedsi'rwzi'rcie zw i ązane jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych
(energia s ł oneczna). Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe , lo b~dą miały zasi~g
lokalny i malo znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.
BunnistrL Gminy i Miasta Nowe Miasteczko po zapoznaniu si't z kartą infonnacyj ną
przedsi'twzięcia, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , opinią Państwowego
Powiatowego Inspektora San itarnego i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol skie
Zarząd Zlewni wc Wrocławiu oraz analizą bezpo ś rednich i po ś rednich skutków d z iałań, związanych z
realizacją przedmiotowego projektu, a także uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w
przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone wart. 63 ust. 1 ustawy
o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddział ywania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
ze zm.), a także s kalę i charakter przedsięwzięcia uzna I za zasadne s twierd zić brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środow isko , a co za tym idzie sporządzenia raportu o
oddział yw aniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia .

W ramach prowadzonego postępowania , zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j . Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zapewniono
czynny u dział stronom, a także przed wydaniem niniejszej decyzji u możliwiono stronom
materiałów,
zawiadomienie znak:
wypowiedzenie SIę co do zebranych dowodów
IGKi SŚ.6220.6.20 19.ACH z dnia 28.08.2019 r.
Nie wniesiono uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi sku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ś rodowi s ko
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 208 J ze zm.) charakterystyka przedsi~wzi~cia stanowi załącznik do decyzji
o środowiskowyc h uwarunkowaniach.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy o udostępniani u infonnacji o ś rodowi sk u i jego ochronie,
udziale spo łec ze ństwa w ochronie ś rodowi sku oraz o ocenach oddzia lywania na środowis ko (Dz.U. z
2018 r. , poz. 2081 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowllniach stanowi integralną część
wniosku o wydanie decyzji, o których mowa wart. 72 ust. 1 pkt J· 18 cytowanej na wst'tpie ustawy.
Wniosek ten winien być złożony nic póżniej niż pr.led upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o
środowis kowych uwarunkowaniach stała si'r OStatet;zna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy,
povvyższy tennin może ulec wyd łu żeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzi~cia
przebiega etapowo oraz ni e zmieniły siC; warunki określone w decyzj i o środowiskowyc h
uwarunkowaniach.
Od niniejszej decyzji słu ży strome odwalanie do Samorządowego Kolegium
w Zielonej Górze za moim poś rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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