
Burmistrz Susza 
ul. ,Józefo Wybickiego (i 

14-240 Susz 
Susz, dnia 09.08.2022 r. 

GOŚ.II.6220.7.2022 

Decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 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 (tj. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. I pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia I O września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z ait. 104 § I ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu 

wniosku Inwestora: AGRO FARMS, ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko, adres do korespondencji: ul. 

Grunwaldzka 2/3, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 26/5 w obrębie Grabowiec, gmina Susz". 

orzekam 

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia: 

1) Instalację fotowoltaiczną (w tym ogrodzenie) odsunąć o co najmniej 50 m od najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej, a stacje transfonnatorowe i magazyny energii zlokalizować w 

odległości min. I 00 mod najbliższych budynków mieszkalnych. 

2) Projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z wodami powierzchniowymi oraz 
urząd zen iam i melioracyjnym i. 

3) Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną 

ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny 
wywóz. 

4) Wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji 

szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów). 

5) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz 

usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów. 

6) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco 

usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu 

zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot. 

7) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów. 

8) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować ,vodę demineralizowaną, 

a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne. 

9) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu na teren działek inwestycyjnych. 

10) Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, 

składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach 
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zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie. 
11) Zastosowanie zabezpiecze11. transformatora na wypadek awa1yjnego wycieku, w postaci misy 

olejo\vej , lub rozwiązań równoważnych. 
12) Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów nie podlegających 

degradacji oraz nie reagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym. 

13) Dla zachowania wa1tości przyrodniczej pokrywy glebowej koniecznym będzie zasypywanie 

wykopów urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych. 

14) W przypadku likwidacji inwestycj i przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 
3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawaitą w załączniku nr I do niniejszej 

decyzji jako jej integralną część. 

UZASADNIENIE 

W dniu 11.04.2022 r. ( data wpływu 19.04.2022 r.) Inwestor AGRO F ARMS Sp. z o.o., , 

zwróc ił s ię do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 36/5 w obrębie 

Grabowiec, gmina Susz". 
Na podstawie art. 75 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spolecze11stwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
odd:::.ialywania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, że organem 

właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza. 

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej katty 

informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia realizowana 

będzie inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowo ltaicznej o łącznej mocy do 3 MW, wobec 

powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w§ 3 ust. I pkt 54 lit. 

b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia IO września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spolecze11stwa i,v ochronie 
.frodowiska ara::, o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Burmistrz Susza w dniu 22.04.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, 

informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W toku prowadzonego postępowania, 

na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 22.04 .2021 r. Burmistrz Susza wystąpił 

do Pa11.stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 

w Tczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu rapo1tu o oddziaływaniu 

na środow isko wnioskowanego przedsięwzięcia. 
W dniu 28.04.2022 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia sanitarna 

Pa11stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, znak: ZNS.9022.2.24.2022, w której nie 

stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

i odstąpiono od okreś lenia zakresu rapo1tu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Pa11stwo\ve Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie opinią z dnia 

04.05.2022 r., znak: GD.ZZŚ.4.435.108.2022.KN nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny 
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oddziaływan ia ww. przeds ięwzięcia na środowisko i wskazało na konieczność uwzględnienia 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kilku warunków i wymagań. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w O lsztynie pismem z dnia 06.05.2022 r. wezwała 
Inwestora do uzupełnien ia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Po uzupełnieniu 

braków przez Inwestora w dniu 30.05.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

postanowieniem znak: WOOŚ.4220.232.2022.AB.2, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia 
polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działkach nr 29/6, 35/2, 36/5 w obrębie, gmina Susz'· nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Burmistrz Susza, w dniu 23.06.2022 r. wydał zawiadomien ie informujące o zebraniu materiału 

dowodowego w sprawie. Strony postępowania zostały poi nformowane o możliwości zapoznania się 

z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań 

w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW. 
Inwestycja będzie z lokalizowana na działkach nr 29/6, 35/2, 36/5 w obrębie Grabowiec, gm. Susz. 

Łączna powierzchnia ww. nieruchomośc i wynosi ok. 4,2 ha. Powierzchnia przeznaczona pod 

realizację wniosko"rnnego przedsięwzięcia wyniesie do ok. 3,5 ha. 

Dopuszcza się realizację przedsięwzięcia w podziale na etapy, przykładowo może to być trzy 

etapy o mocy do 1 MW każdy. Zaprojektowane będą o ne w taki sposób, aby każdy etap posiadał 

kompletną infrastrukturę techniczną i aby mógł funkcjonować jako samodzielna niezależna od innych 

e lektrownia. Ponadto dopuszcza się realizację planowanej mocy na części terenu inwestycyjnego. 

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się: 

• montaż paneli fotowoltaicznych na działkach inwestycyjnych. 

• montaż bezobsługowych abonenckich stacji transformatorowych, 

• montaż bateryjnych magazynów energii, 

• przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych, 

• montaż infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny e lektrowni. 

Planowane przedsięwzięcie będzie z loka lizowane na gruntach o klasach bonitacyjnych RIVa, 

RV, RVI, PsV, N. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. W północnych 

częściach działek nr 29/6 i 35/2 występują zadrzewienia i zbiornik wodny, natomiast należy zauważyć, 

że obszar ten zostanie wyłączony z zajęcia i przekształcenia z terenu inwestycji. 

Rodzaj i parametry ogniw i urządze11 planowanych do zastosowania: 

• Monokrystaliczne lub polikrystaliczne. 

• Moc panelu - od 200 do 1500 Wp. 

• Liczba paneli: do 15 OOO -w zależności od mocy użytych paneli (do 5000 na 1 MW). 

• Wysokość całkow ita instalacj i nad ziem ią: do 5 111. 

• Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych - do 1 Om. 

• Liczba stacji transformatorowych: do 3 sztuk. 

• Liczba magazynów energii: do 3 sztuk. 

• Liczba inwe1ierów: do 150 sztuk ( do 50 sztuk na 1 MW). 

Obecnie rozważa się dwie możliwości przyłączenia planowanej inwestycji do systemu 

elektroenergetycznego. Pierwszą koncepcją jest podłączenie go do lini i średniego napięcia. Drugą z 

możl iwośc i jest przyłączen ie inwestycji do najbliższej stacj i GPZ. Wytwarzany przez panele 

słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany będzie przez inwertery w prąd zmienny, 

oddawany następnie do sieci energetycznej. Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do 

sieci energetycznej koncernu energetycznego poprzez stacje transformatorowe oraz linie kablowe SN. 

Punkt wpięcia do sieci zostanie dookreślony w technicznych warunkach przyłączeniowych i zostanie 
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wskazany przez operatora sieci w warunkach przyłączeniowych. Przyłącze SN nie jest · objęte 

zakresem przedmiotowego wniosku o wyd an ie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Przyłącze to zostanie zrealizowane w oparciu o odrębną decyzję lokalizacyjną. 

Dodatkowo przewiduje się zastosowanie bateryjnych magazynów energii, których zadaniem 

będzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyżki energii. Magazyny 

będą wykonane w technologii baterii litowo-jonowych o mocy do 1 MW każdy. Magazyny energii 

będą występować w formie zabudowy kontenerowej. Powierzchnia każdego magazynu bateryjnego 

będzie wynosić max. 50 n/. Ich zadaniem będzie stabil izowanie pracy sieci elektroenergetycznej i 

magazynowanie nadwyżki energii. 
Instalacja fanny fotowoltaicznej nie wymaga budowy fundamentów. Panele fotowoltaiczne 

będą mocowane na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych. Profile będą osadzane w gruncie za 

pomocą kafara. Poszczególne panele będą łączone kablami i przewodami do zastosowań 

fotowoltaicznych, które są odporne na działanie wysokich i niskich temperatur, promieni UV oraz 

wilgoci. Kable zostaną odpowiednio izolowane. Kilkanaście paneli połączonych przewodami do 

zastosowai1 PV tworzy sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwertery). 

Falowniki (inwe1tery) będą połączone ze stacjami transformatorowymi/rozdzielnicami wyposażonymi 

w niezbędne układy pomiarowo -zabezpieczające. 
Ponadto planuje się poprowadzić krótką drogę dojazdową o charakterze utwardzonym 

(utwardzenie ziemne i/ lub kruszywem), która umożl iwi dojazd i montaż prefabrykowanych, 

kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie placów manewrowych. Po 

zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu 

zostanie zamontowany system monitoringowo-alarmowy. 
Przewiduje się, że budowa elektrowni fotowoltaicznej trwać będzie około miesiąca. Elementy 

składowe instalacji (panele, stoły montażowe) będą dostarczane na miejsce planowanej inwestycji 

samochodami dostav,;czymi. W trakcie budowy będzie wykorzystywany następujący sprzęt: kafary, 

płyty wibracyjne, wózki widłowe oraz dźwigi. Sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej w 

godzinach między 6.00 a 22.00. Montaż paneli na stołach montażowych oraz łączenie paneli z 

inwerterami będzie wykonany przez wyspecjalizowanych fachowców. Połączenia elektryczne będą 

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. 

Oddziaływanie związane z realizacją inwestycji będzie miało charakter lokalny i ustąpi niezwłocznie 

po zakończeniu prac budowlanych. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane 

będą składowane w kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania 

odpadów budowlanych będzie wynikać z organizacji placu budowy wykonawcy. Ze względu na fakt, 

iż cały system składa s ię z gotowych, dopasowanych, prefabrykowanych elementów ilość odpadów 

powstających w trakcie montażu będzie minimalna. Wytworzone odpady będą przekazywane 

podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe, będą przekazane do 

unieszkodliwienia. 
Na etapie realizacji w celu ograniczenia lub wyeliminowania wpływu przedsięwzięcia na 

środowisko przyrodnicze planuje się rozpoczęc ie prac ziemnych poza okresem lęgowym ptaków oraz 

poza kluczowym okresem rozrodu dziko występujących gatunków zwierząt, przypadającym w 

terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu przez specjał istę 

przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji. Ponadto 

planuje się m.in. zabezpieczyć wykopy przed przedostaniem się do nich zwierząt lub wyprofilowanie 

brzegów wykopów w taki sposób, aby umożliwić wydostanie się z nich małym zwierzętom (np. 

płazom), kontrolowanie wykopów przed rozpoczęciem prac oraz przed zasypaniem pod kątem 
uwięzienia w nich drobnych zwierząt, a w przypadku stwierdzenia występowania takich, złapanie ich i 

wypuszczenie poza terenem inwestycji. 
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W ramach planowanego przedsięwzięcia zastosowane będą prefabrykowane stacje 

transformatorowe. Budynki stacji to prefabrykaty betonowe o kolorystyce neutralnej. W każdym 

budynku stacji będą znajdowały się : rozdzielnia SN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego 

napięcia), transformator - żywiczny lub olejowy, tablica pomiarowa służąca do pomiaru 

wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Stacje zostaną posadowione bezpośrednio w 

wykopie na c ienkiej warstwie betonu. Do każdej stacj i poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone 

kable strony AC nn instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siecią energetyki 
zawodowej . Powierzchnia każdej stacj i będzie wynosić max. do 50 m2

. 

Najbliższa stacja transformatorowa zostanie posadowiona w od ległośc i min. I 00 m od 

najbliższych budynków mieszkalnych (dokładna lokalizacja stacji będzie znana w późniejszym etapie 

prac projektowych). Hałas i pole elektromagnetyczne generowane przez elementy wyposażenia 

instalacj i fotowoltaicznej są znikome i nie mają odczuwalnego wpływu na otoczenie. 

W chwili obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia brak jest innych 

elektrowni fotowoltaicznych. W związku z czym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania s ię 

oddziaływai'i. 

Na etapie eksploatacji w celu ograniczenia lub wyeliminowania wpływu przedsięwzięcia na 
środowisko przyrodnicze zaplanowano m.in.: 

• wykonanie ogrodzenia bez podmurówki, które nie będzie wkopane w ziemię, a pomiędzy jego 

dolną podstawą, a powierzchnią gruntu znajdzie się przestrzei'I o wysokości ok. I O cm w celu 
umożliwienia migracji małym i średnim zwierzętom; 

• zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyretleksyjną w celu 
wyelim inowania ,.efektu olśnienia'·; 

• zabezpieczenie otworów w drzwiach i śc ianach budynków· stacj i transformatorowych, w tym 

w szczególnośc i wszelkich otworów wentylacyj nych w celu uniemożliwienia zajmowania 
obiektu przez chiropterofaunę; 

• brak oświetlen ia terenu planowanej inwestycj i w sposób ciągły, nie przewiduje się oświetlenia 
w nocy; 

• obsianie terenu przeznaczonego pod inwestycję rodzimymi gatunkami roślin trawiastych -

tym samym pole uprawne zastąpi środowisko użytków zielonych lub pozostawienie terenu do 
naturalnej sukcesji; 

• brak stosowan ia herbicydów oraz innych substancji do ograniczania wzrostu roślin ; 

• przeprowadzanie koszenia roślinności trawiastej w dni suche i słoneczne po I sierpnia gdy 

panuj e dobra widoczność, a aktywność większośc i krajowych płazów jest ograniczona; 

• przeprowadzanie koszenia od centrum obszaru inwestycji w stronę jego brzegów w celu 

umożliwienia wydostania się przebywających wówczas zwierząt w bezpieczne miejsce poza 
jej teren oraz ograniczenia ich śm ie1telności . 

Eksploatacja inwestycji związana będzie z powstawaniem nieznacznej ilości odpadów 

związanych z utrzymaniem ob iektu oraz usuwaniem usterek urządze11. Wszystkie odpady będą 

gromadzone selektywnie, w przeznaczonych do tego celu szczelnych pojemnikach lub kontenerach w 

miejscach do tego przeznaczonych. Następnie odpady, wytworzone w związku z konserwacją 

inwestycji, będą przekazywane na bieżąco wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne 

zezwolenia na gospodarowanie odpadami, bez konieczności długiego magazynowania ich na terenie 
przedsięwzięcia. 

Na etapie likwidacji inwestycji zostanie zrobiony projekt rozbiórki wg. którego dokonane 

zostaną prace. Elektrown ia fotowoltaiczna jest konstrukcją modułową, zbudowaną z dopasowanych do 

siebie elementów, które zostaną ze sobą skręcone. Tym samym prace rozbiórkowe przebiegną szybko, 

sprawnie i nie będą się wiązały ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko. Powstałe materiały 
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zostaną zagospodarowane przez specjalistyczny podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zgodnie 

z ustawą o odpadach oraz przepisami odrębnymi. 
Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958) stwierdzono, 

iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących 

jednolitych części wód: 

- powierzchniowych: 

• kod: PLRW20002529639 - Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki. Stanowi ona silnie 

zmien ioną część wód, nie jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan 

ekologiczny poniżej dobrego, stan chemiczny dobry). JCWP jest zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry potencjał 

ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Osa od 

Jeziora Trupel do Gaci, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od 

osiągnięcia celów środowiskowych tj . przedłużenie terminu osiągn ięcia celów 

środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów 

środowiskowych wskazano na 2027 rok. W JCWP znajdują się obsza1y chronione 

przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), dla których utrzymanie 

lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele 

środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane 

przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi. 

- podziemnych: 
• kod: PLGW200039 - JCWPd charakte1yzuje się dobrym stanem ilościowym oraz 

chemicznym i jest monitorowana. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego 

oraz chemicznego. 
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na 

obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2233 ze 2111.). Przedmiotowa inwestycja będzie znajdować się na terenie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych- 21 O Iława. 
Na każdym z etapów przedsięwzięcia podejmowane będą działania mające na celu 

ograniczanie lub wyeliminowanie wpływu na środowisko wodno-gruntowe. W trakcie budowy 

podjęte będą działania zm ierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych 

maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwośc i wycieku z nich substancji niebezpiecznych 

(oleje, benzyna). Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać ze specjalnie do tego 

przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych. Powstające ścieki socjalno-bytowe, 

gromadzone w bezodpływowych toaletach przenośnych, będą na bieżąco odbierane przez uprawniony 

do tego podmiot, posiadający wymagane zezwolenia. Planuje się zastosowanie transformatorów 

żywicznych - suchych lub olejowych. Transformatory podlegać będą okresowym przeglądom celem 

wyktycia ewentualnych usterek. W przypadku zastosowania modelu olejowego będą one wyposażone 

w szczelną misę mogącą pomieścić do 100 % zawa11ości oleju. Transformatory będą znajdować się w 

kontenerach, które dodatkowo będą zabezpieczać środowisko gruntowo wodne. Rozważa się dwa 

sposoby mycia paneli fotowoltaicznych. Pierwszy polega na myciu paneli wodą doprowadzoną na 

teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Nie planuje się użycia 

detergentów, a jedynie czystej wody, która może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Drugi 
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sposób oparty jest o zastosowanie technologii bezwodnej opartej na specjalnych szczotkach. 

Czyszczenie w tym systemie oparte jest o obrotowe szczotki montowane na stale w prowadnicach 

wzdłuż paneli. Jest ono w pełni automatyczne i sterowane przez sygnał z komputera kontrolującego 

właściwośc i optyczne paneli. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzeży i środowiska 

morskiego, obszarach górskich lub leśnych, obszarach przylegających do jezior, w strefach 

ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śród lądowych, obszarach o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdr<;>wiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz korytarzach ekologicznych. 

Planowane przeds ięwzięc ie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). 

Najbl iżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 

Aleje Po)e=ierza Ilawskiego PLH280051 , który położony jest w odległości ok. 300 m od planowanego 

przedsięwzięcia. Obszar ten obejmuje sieć alei przydrożnych i zadrzewień stanowiących jedną z 

ważniejszych w skali kraju ostoi pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). B iorąc pod uwagę rodzaj, 

skalę i zakres oddziaływania przedsięwzięc ia nie przewiduje się negatywnego oddziaływan ia 

przeds ięwzięcia na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 

oraz naruszenia spójności sieci Natura 2000. 

Elektrownia fotowoltaiczna stanowi odnawialne źródło energii, ponieważ do produkcji prądu 

wykorzystuje energię promien iowania słonecznego. Eksploatacja przedmiotowej instalacji wpłynie 

korzystnie na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze źródeł konwencjonalnych. 

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarem zagrożonym powodzią. nie ma więc 

konieczności podejmowana działań adaptacyjnych w tym zakresie. Nie przewiduje się możliwości 

wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej. Z uwagi na skalę i zakres 

planowanego przedsięwzięcia oddz iaływania będą miały zas ięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych 

oddziaływa11 na środowisko. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

2. W trakc ie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, któ1y wydał decyzję. Z dniem doręczen ia 

organowi administracji publ icznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje s i ę ostateczna prawomocna. 

Otrzymują: 

I. Inwestor, 
2. Strony postępowan ia poprzez publiczm.: obwieszczenie. 
3. a,'.i. Krzyszto trzykowski 

Do wiadomośc i : 

I. Paristwo11y Powiatowy Inspektor Sanitarny 11· Ila wie. ul. Sienkiewicza I O. l-ł-200 11,ma. 
2. Rcgionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynic. ul. Dworcowa 60, 10-437 Ols:i:tyn, 
3. Paiist110\\c Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zkwni w Tczcwk. ul 30 Stycznia 50. 83-1 1 O Tczew. 
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Sporządziła: 

Aleksandra Głąb 
tel. (55) 278-60-15 wew. 60 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6. 14-240 Susz. Dane będą przetwarzane w celu wydania 
decyzji administracyjnej (zawiadomienialpostanowieniaiwezwania) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administrac)jnego. Ma Pan/i prawo dost.;pu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Pełna treść klauzuli dostępna na 
stronic Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakładce Ochrona Danych Osobowych (!J.llri: bip.susz.pl[) oraz na tablicy ogloszc1i 

Urzędu Miejskiego w Suszu. 
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Burrnic:::trz Susza 
ul. .Jówfa \\'yhi<·k·q~o o 

14-240 Susz Załącznik do decyzj i 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

z dnia 09 sierpnia 2022 r. zna k: GOŚ.11.6220.7.2022 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

Inwestor AGRO FARMS Sp. z o.o .. zamierza zrealizować przeds ięwz ięcie pn.: ,,Budowa 
farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 
działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 36/5 w obrębie Grabowiec". 

Planowane przedsięwzięc ie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW. 
Inwestycj a będzie zlokalizowana na działkach nr 29/6, 35/2, 36/5 w obrębie Grabowiec, gmina Susz. 
Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów łączna powierzchnia całkowita ww. nieruchomości wynosi ok. 
4,2 ha. Powierzchnia przeznaczona pod realizację przedsięwzięcia wyniesie do ok. 3,5 ha. 

Dopuszcza s ię realizację przedsięwzięcia w podziale na etapy, przykładowo mogą to być trzy 
etapy o mocy do I MW każdy. Zaprojektowane będą one w taki sposób. aby każdy etap posiadał 

kompletną infrastrukturę techniczną i aby mógł funkcjonO\\ać j ako samodzielna n iezależna od innych 
elektrownia. Ponadto dopuszcza s i ę rea l izację planowanej mocy na częśc i terenu inwestycyjnego. 

W ramach inwestycji planuje się \\ykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej: 

• do 15 OOO paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych lub polikrystalicznych, o mocy panelu 

od 200 do 1500 Wp., 

• stacje transfonnatorowe do 3 sztuk, 

• magazyny energii do 3 sztuk, 

• inwertery do 150 sztuk (do 50 sztuk na 1 MW). 

W ramach projektu planuje się przeprowadzić krótką drogę dojazdową o charakterze 
utwardzonym (utwardzenie ziemne i/lub kruszywem), która umożliwi dojazd montaż 

prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonan ie placów 
manewrowych. Następnie na wybranych obszarach działek zostaną rozmieszczone na specjalnych 
konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do któ1ych zostaną przytwierdzone panele 
fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren zostanie 
ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny. 

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych 

gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe. Projektowane 
przedsięwzięc ie nie będzie negatywnie oddzia ływać na środowisko naturalne w fazie realizacji jak 

i eksploatacji. 

Charakterystykę planowanego przedsięwzięc ia przygotowano na podstawie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia . 




