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DECYZJA
uwarunkowaniach

środowiskowych

Na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14 czefVoJca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm .),
- art. 71 ust. 1, usL 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 , art. 84, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3
pażdziernika 200ar. o udostępnianiu informacji o środow i sku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm .),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01 .2020 r. (data wpływu : 09.01 .2020r.) złożony przez
Panią Agatę Dietrich działającą w imieniu i na pOdstawie pełnomocn i ctwa firmy Sun Energy
11 , Sp. Z 0.0., ul. Rolnicza 6A, 88-200 Radziejów o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : " Budowa fanny fotowoltaicznej Nowe
Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 ob ręb 1, gmina Nowe
Miasteczko", działając w oparciu o następujące dokumenty:
kartę informacyjną przedsięwzięcia ;

Opinię

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli - znak:
NZ.4300.7.2020 z dnia 24.01 .2020 r. (dala wplywu : 28.01 .2020 r.);
Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - znak:
WZS.4220.41 .2020.SL z dnia 24.01 .2020 r. (data wpływu : 27.01 .2020 r.).
Opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej
Górze, ul. Ptasia 28, 65-514 Zielona Góra - znak: WR.ZZS .7.435.12.2020.IW z dnia
15.01 .2020 r. (dala wplywu 16.01 .2020 r.)

orzekam
I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: . Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1
MW na działce o nr ewid. 100126 obręb 1, gmina Nowe Miasteczko" .
II. Charakterystyka przedsięwzięcia określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia jest załącznikiem niniejszej decyzji i stanowi jej integralną część .
III. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą : . Budowa farmy
fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb
1, gmina Nowe Miasteczko" :

1.W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie
warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni tere nu.

przestrzegać

2.Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość
sorbentów do neutralizowania
ewentualnie powstających
wycieków substancji
ropopochodnych .
3.00 prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi
dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu
budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed
zan ieczyszczeniami.
4.W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną
układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa
zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować .
S.W przypadku awaryjnych napraw i tankowania maszyn budowlanych miejsce wykonania
tych prac powinno być zabezpieczone np. specjalistyczną folią .

