
• 

Burmistrz Susza 
ul. Józefa Wybickiego o 

14-2-10 Susz 

GOŚ.Il.6220.8.2022 

Susz, dnia 17.08.2022 r. 

Decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, a1t. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu infomrncji 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. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzen ia Rady Ministrów z dnia 10 wrześn ia 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 20 19 r. 

poz. 1839) oraz zgodnie z art. 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: 

GIGAWAT WYTWARZANIE XI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków 

reprezentowanego przez Pełnomocnika Przemysława Kołodziej , w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta". 

orzekam 

1. Real izację przedmiotowego przeds ięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia : 

L Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia 

następujących dziafa1i: 

1. Nie doprowadzić do zacienienia drzew porastających Aleje Pojezierza Iławskiego (co 

mogłoby skutkować utratą lub obniżeniem żywotności drzew). 

2. W odległości nie mniej szej niż wysokość drzew (min. 20 m) wyznaczyć teren wolny od 

jakiejkolwiek zabudowy . 

3. Projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z rzeką Gardęgą oraz 

urządzeniami melioracyjnymi. 

4. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacj i z urządzeniami melioracyjnymi lub 

drenarskimi należy zrea lizować stosowne prace inżynieryj ne mające zapewnić ciągłość 

urządze1i melioracji wodnych . W razie uszkodzenia infrastruktury me lioracyjnej bądź 

drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego 

faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka. 

5. Ogrodzenie terenu inwestycji zlokalizować w odległośc i min. 3 metrów od brzegu rzeki 

Gardęga. 

6. Elementy użyte do budowy instalacj i muszą być wykonane z materiałów 

niepodlegających degradacji oraz n iereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym. 

7. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w 

niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić 

ich sukcesywny wywóz. 
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8. Wyposażyć teren przedsięv,;zięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji 

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

9. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać 
oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów. 

10. 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. 
11. W trakcie realizacji przedsię,vzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów. 

12. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, 

składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miej scach, w warunkach 

zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych 

oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie. 

13. Zastosowanie zabezpiecze11 transformatora na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci 

misy olejowej lub rozwiąza11 równoważnych. 
14. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosow·ać wodę 

demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę środki 

biodegradowalne. 
15. Wody opadowe i roztopowe odpro,vadzać do gruntu na teren działki inwestycyjnej. 

16. Dla zachowania wa1tości przyrodniczej pokrywy glebowej zasypywać wykopy urobkiem 

z zachowaniem układu warstw gruntowych. 
17. W przypadku likwidacji inwestycji przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 
3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawa1tą w załączniku nr 1 do niniejszej 

decyzji jako jej integralną część. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 20.04.2022 r. (data wpływu 25.04.2022 r.) Inwestor GIGAWAT 

WYTWARZANIE XI Sp. z o.o. Sp. k. , reprezentowany przez pełnomocnika Przemysława Kołodziej 

zwrócił się do Bunnistrza Susza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta". 
Na podstawie a1t. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

i,!formacji o .froclofUsku i jego ochronie, udziale spolecze11stwa w ochronie środo1riska oraz o 

ocenach odd::ia(v1rnnia 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 szczególnośc i zgodnie z treścią dołączonej katty 

infonnacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia realizowana 

będzie inwestycja. polegająca na budowie farmy fotowo ltaicznej o mocy do 16 MW i powierzchni 

zabudowy do 14 ha zgodnie z § 3 ust. I pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 O 

września 20 I 9 r. w spraw·ie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1839. z późn. zm.). kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko . Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu i1!formacji 

o środowisku i jego ochronie, ud::ia!e spolecze11stwa w ochronie środowiska ora:: o ocenach 

odd::icr(vll'anicr na :}rodmrisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Bum1istrz Susza w dniu 29.04.2022 r. zawiadomił strony o wszczęc iu postępowania, 

i nformując o możliwośc i zapoznania się z aktami sprawy. W toku prowadzonego postępowania, na 

podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z tego samego dnia Bum1istrz Susza wystąpił do 

Pa11stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie oraz do Pa11stwowego 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 rapo1iu o oddziaływaniu na 

środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Pa11stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie pismem z dnia 

11.05.2022 r. wezwał Inwestora do uzupeł nien ia przed łożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. W 

związku z czym dnia 17.05.2022 r. Burmistrz Susza, wystosował wezwanie do Inwestora, dlatego 

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania adm inistracyjnego, organ 

poinformował strony o n iezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego tenninu na 

załatw ien ie sprawy, tj. do dnia 15.07.2022 r. Inwestor uzupełn ił braki p ismem z dnia 24.05.2022 r. 

(data wpływu: 30.05.2022 r.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w O lsztynie. pismem z dnia 23.05.2022 r. zwrócił 
s ię do Inwestora z prośbą o uzupełnien ie danych zawa1tych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. 

zgodnie z wymaganiami ati. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochron ie, udziale spolecze11stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Inwestor uzupełni ł braki w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia dnia 31.05.2022 r. (data wpływu: 03.06.2022 r.). 

Po uzupe łn ieniu n iezbędnych informacji w Karcie Informacyjnej Przeds ięwzięc ia, Pa11stwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Po lskie Zarząd Z lewni w Tczewie pismem znak: 

GD.ZZŚ.4.435.129.2022.KP z dnia I 0.06.20 I O r. wyraził opin ię, że dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie farmy fotowolta icznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą techniczną na 

teren ie działki o nr ewid. 9/ 11 w miejscowośc i Huta nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie 

postanowieniem znak: WOOŚ.4220.265.2022.SCH.2 z dnia 15.06.2022 r. stw ierdził brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływan ia ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 27.05.2022 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia sanitarna 

Pai,stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, znak: ZNS.9022.2.27.2022, w której nie 

stwierdzono potrzeby przeprowadzen ia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

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

Burmistrz Susza, w dniu 23.06.2022 r. wydal zawiadomienie informujące o zebraniu materiału 

dowodowego w sprawie. Strony postępowania zostały poinformowane o możliwośc i zapoznania s ię z 

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

terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie na podstawie art. 36 kodeksu 

postępowania administracyjnego strony postępowania zostały zawiadomione, że nie j est możl iwe 

załatwien ie sprawy w ustawowym tenninie. Wskazany został nowy tem1in załatwien ia sprawy do dnia 

3 1.08.2022 r. 

Planowane przedsięwz ięc ie. obejmuje budowę farmy fotowo ltaicznej o mocy do 16 MW 

(dopuszcza s ię rea lizację przedsięwzięcia w podziale na etapy - do 16 etapów). Inwestycja będzie 

zlokalizowana na działce nr 9/ 11, obręb Huta, gmina Susz, pow. i ławsk i . Powierzchnia przedmiotowej 

działki wynosi ok. 18,05 ha, powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego 

przedsięwzięcia wyn iesie do ok. 14 ha. Analizowana działka graniczy z terenami rośl inności 

trawiastej, upraw rolniczych (od strony zachodniej i wschodniej), terenami leśnymi (od południa) oraz 

z drogą i terenam i zabudowy mieszkan iowej jednorodzinnej od północy. 
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Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległośc i ok. 40 m w kierunku 

północnym od granicy terenu zainwestowania. 
W ramach inwestycj i planuje się montaż następujących elementów: 

• paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej do 16 MW, 

• konstrukcji nośnych do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia O -
90 stopni orientacji południowej usytuowanej na gruncie, 

• falowników (inwe11erów) przekształcających energię prądu stałego na energię prądu 

zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, 

• instalacji mon itorującej ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej, 

• stacj i kontenerowej wraz z transformatorem i linią kablową doziemną, 

• ogrodzenie, 

• instalacji odgromowej i zabezpieczającej, 

• dopuszcza się posadowienie magazynów energii, 

• pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania wyżej wymienionej 

inwestycji. 
Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać s ię będzie z okresowym wzrostem emisji 

spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem 

pojazdów po terenie inwestycji. 
Materiały budowlane będą dostarczane przez firmy zewnętrzne i magazynowane w 

wyznaczonym do tego miejscu. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych materiały 

budowlane będą przechowywane w kontenerach magazynowych. Sprzęt budowlany będzie pracował 

w porze dziennej w godzinach między 6.00 a 22.00, co przyczynia się do zminimalizowania 

uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia. Na terenie inwestycji nie będą 

wykonywane czynności uzupełniania paliwa i naprawy sprzętu. 

Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia ogran iczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz 

hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. 

Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie 

akustycznej. Zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni. Zaplecze budowy instalacji będą stanowiły 2 kontenery, 

jeden gospodarczy dla pracowników, a drugi jako magazyn dla sprzętu. Zaplecze zostanie 

zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczet'I do gruntu i wód. W tym celu, plac budowy 

będzie wyposażony w środki służące do neutralizacji rozlanych substancj i ropopochodnych, a w 

przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu. zostanie 

przeprowadzona, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacja skażonego obszaru za 

pomocą sorbentów. 
Wytworzone w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy składować w 

kontenerach, w wyznaczonym do tego celu miejscu, a następnie przekazywać podmiotom 

posiadającym stosowne zezwolenie do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne 

należy magazynować w zamkniętych, szczelnych kontenerach, tak aby zapobiec możliwości dostania 

s ię wód opadowych. Na etapie budowy śc ieki bytowe będą gromadzone w kontenerach sanitarnych, 

których zawa11ość powinna być odbierana przez uprawnione podmioty. 

Eksploatacja farmy fotowo ltaicznej nie będzie wiązać s ię z występowaniem emisji 

zanieczyszcze11 do powietrza. które są charakterystyczne dla produkcji energii elektrycznej w źródłach 

konwencjonalnych. Nie przewiduje się również emisj i gazów cieplarnianych do środowiska, które są 

jedną z przyczyn zmian klimatu. 
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Przewiduje się, że w związku z rodzajem i mocą zainstalowanych elementów i urządzeń 

elektroenergetycznych oraz ich usytuowaniem, projektowana infrastrnktura elektrowni fotowoltaicznej 

nie wpłynie na pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska, jak też nie będzie 

stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. W trakcie eksploatacji inwestycji. jedynym źródłem hałasu 

będzie transformator, które będzie umieszczony w stacji kontenerowej. 

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (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: PLRW200017296839 - Gardęga do dopt. z jez. Klasztornego, bez dopt. z jez. 

Klasztornego. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny 

określono jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry). JCWP jest 

zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to 

dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od 

osiągnięcia celów środowiskowych tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów 

środowiskowych ze względ u na brak możliwośc i technicznych, termin osiągn ięcia celów 

środowiskowych wskazano na 2021 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione 

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

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

lub poprawa stanu wód jest ważnym czynn ikiem w ich ochronie, dla którego cele 

środowiskowe zostały okreś lone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane 

przedsięwzięcie znajduje s ię poza obszarami chronionymi. 

- podziemnych: 

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

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

środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stan u ilośc iowego 

oraz chemicznego. 

Planowane przedsięwz ięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na 

obszarze ochronnym zbiorników wód śród lądowych. N ie j est zlokalizowane na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią w rozumieniu a1t. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 20 17 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Głównego Zbiorn ika 

Wód Podziemnych- 210- Iława. 

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała poboru wody ani odprowadzania ścieków 

technologicznych. Panele fotowo ltaiczne. będą pokryte warstwą samoczyszczącą. z której 

zanieczyszczenia będą usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. Nie planuje się mycia paneli 

fotowoltaicznych. Wody deszczowe w sposób wystarczający będą obmywać powierzchnię instalacji. 

Wody opadowe i roztopowe z terenów objętych inwestycją będą swobodnie i nfiltrowały do gleby na 

terenie inwestora. 

W trakcie eksploatacji inwestycji odpady nie będą magazynowane na terenie elektrowni. Po 

wykonaniu serwisu bądź naprawy urządzenia - zespół serwisowy będzie zobligowany do zabrania ich 

z terenu elektrowni do miejsca magazynowania za potwierdzeniem przekazania podmiotowi, któ1y 

posiada stosowne zezwolenie. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Natura 2000 oraz poza 

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

ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a także poza korytarzami ekologicznymi. Najb liżej 

zlokalizowany obszar Natma 2000 to obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Aleje Pojezierza Iławskiego 

PLH28005 I położony w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu. Biorąc pod uwagę 
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odległość planowanego przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000, aby nie doprowadzić do zacienienia 
drzew porastających ww. Aleje (co mogłoby skutkować utratą lub obniżeniem żywotnośc i drzew) na 
ich wysokości, w odległośc i nie mniejszej niż wysokość drzew (min. 20 m) należy wyznaczyć teren 
wolny od jakiejkolwiek zabudowy. Do czego Inwestor został zobowiązany w sentencji niniejszej 

decyzji. 
Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycj i, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło 

bariery dla zwierząt. Planowane jest użycie siatki o wysokości do 2,20 111 i oczkach o wymiarach 
minimum 50 x 50 mm, co jest wystarczaj ące dla zapewnienia swobodnej migracj i drobnych ssaków, 
płazów i gadów. Stupki stanowiące element ogrodzenia będą kafarowane (wbijane), nie będzie 

wykonywana podmurówka jak również fundamenty. Ponadto planuje s ię pozostawić wolną przestrzel'1 

pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą 20 cm. 
Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze podczas 

prowadzonych prac należy ograniczyć do minimum możliwość przypadkowego zabijania i niszczenia 
gatunków chronionych, szczególnie ptaków. Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z 
obowiązującym prawem. Wobec czego należy pamiętać, że brak negatywnego oddziaływania 

stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założen iami ustawy o 
ochron ie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin , zwierząt oraz grzybów 
objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuj e, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych 
zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środow iska na 

podstawie: 
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), 
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. ,v sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudn ia 20 16 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.). 
W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z 

niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym 

zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy 

każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim 
wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych. 

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, 
obszarach leśnych, obszarach wodno-błotnych , innych obszarach o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, w tym siedl isk łęgowych oraz ujść rzek, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów 
ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakośc i 

środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na 
obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Z uwagi na zakres oddziaływa11 planowanej inwestycj i oraz i stniejący sposób 
zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddzialywa11, a 
ryzyko wystąpienia poważnej awari i przemysłowej będzie zerowe. Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę 

przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych 

oddziaływa11). 

Po przeanalizowaniu załączonej ka1ty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględn ieniu 

łącznych uwarunkowa11 okreś lonych 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 środow isko, a w szczególnośc i rodzaju, charakteru, 
usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali możliwego jej oddziaływania na środowisko 
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stwierdzono, że dla planowanego przeds ięwzięc ia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, Bunnistrz Susza spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz . 735 ze zm.), poinformował strony 

postępowania o możl iwości zapoznania s ię z zebranymi w toku postępowania materia łami dla ww. 

przedsięwzięc ia oraz o możliwośc i wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w tenninie 14 dni 

od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag 

ani wniosków. 

B iorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na 

środowi sko, w tym na zdrowie ludzi, możliwośc i oraz sposobów zapobiegania i ograniczania 

negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczegó l ności na podstawie wniosku, karty 

infonnacyjnej przedsięwzięcia. jak również poprzez uzyskanie opinii, Burmistrz Susza, organ 

\\ łaśc iwy do wydania decyzji uzna ł, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie m iało negatywnego 

wpływu na środowisko. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. 

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

El b lągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty doręczen ia. 

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

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

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołan ia 

przez ostatnią ze stron postępowan ia, decyzja staje s ię ostateczna i prawomocna. 

Otrzymują: 

I. Inwestor, reprezentowany przez Pełnomocnika, 

2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie, 

3. a/a. 

Do wiadomości : 

7 

Witlwwsl~i 
NIK REFERATU 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, ul. Sienkiewicza IO, 14-200 Iława, 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, 

3. Pa11stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, ul 30 Stycznia 50, 83-110 

Tczew. 

Spom,dzilu: 
Aleksandra Gh!b 
td . 55278 60 15 wew. 60 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6. 14-240 Susz. Dane będq przctwui-~ane w celu wydania 
decy?j i administrncyjncj (zawiadomienia postanowienia wezwania) na podstawie: przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post~powania administracyjnego. Ma Pan i prawo dost~pu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Pełna treść klauzuli dostepna na 
stronic Biuletynu ln l'o11nacji Publicznej Gminy Susz w zakładce Ochrona Danych Osobowych (http bip.susz.pił) oraz na tablicy ogloszc11 
Urzędu Miejskiego w Suszu. 
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Burmistrz Susza 
11 I. -Józefa Wybickiego o 

14-240 Susz 
Załącznik do decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 
z dnia 17.08.2022 r. znak: GOŚ.11.6220.8.2022 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

Inwestor GIGA W AT WYTWARZANIE XI Sp. z o .o. Sp. k.. zamierza zrealizować 

przedsięwzięcie pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta". 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 9/11 położonej w obrębie 

Huta, gmina Susz, powiat iławski. Całkowita powierzchnia tej działki wynosi 18,06 ha. Instalacja 

wolnostojących paneli fotowoltaicznych będzie obejmowała teren o powierzchni do 14 ha. Działka 

graniczy z terenami roślinności trawiastej, upraw rolniczych (od strony zachodn iej i wschodniej), 

terenami leśnymi (od południa) oraz z drogą i te renami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 

północy. 

W ramach inwestycj i planuje s ię montaż następujących elementów: 

• paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nomina lnej do 16 MW, 

• konstrukcji nośnych do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachy lenia O -

90 stopni orientacji południowej usytuowanej na grunc ie, 

• falowników (inwe1terów) przekształcających energię prądu stałego na energię prądu 

zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, 

• instalacji monitorującej ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej, 

• stacji kontenerowej wraz z transformatorem i linią kablową doziemną. 

• ogrodzenie, 

• instalacji odgromowej i zabezpieczającej, 

• dopuszcza s ię posadowienie magazynów energ ii, 

• pozostałe elementy infrastruktury n iezbędne do funkcjonowania wyżej wymienionej 

inwestycji. 

W ramach inwestycj i planowany jest montaż panel i fotowoltaicznych o mocy j ednostkowej od 

250 Wp do 1500 Wp. Dopuszcza s ię możl iwość realizacji przedsięwzięcia w podziale na etapy - do 16 

etapów. 

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz me 

będzie negatywnie oddzia ływać na warunki wodno-gruntowe. Projektowane przeds ięwzięc ie me 

będzie negatywnie oddzia ływać na środowisko naturalne w fazie realizacji jak i eksploatacji. 

Charakterystykę planowanego przeds ięwzięc ia przygotowano na podstawie wniosku 

Inwestora. 
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