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GOŚ. 11.6220. 11.2022 

Susz, dnia 12.09.2022 r. 

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 
spolecze11stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. I 029 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. I pkt 54 li t. b) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia l O września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z mi. 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: OZE FARMS Sp. z o.o„ ul. Łąkowa 2. 86-014 Sicienko, adres do korespondencji: 
ul. Grunwaldzka 2/3, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięc ia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 1, 54/1, 54/4 oraz 54/5 w obrębie Jawty Małe, gmina 
Susz". 

orzekam 

l. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięc ia na środowisko. 

2. Określ i ć następujące warunki real izacji przedsięwzięcia: 
I) Projektowany rozkład infrastruktury nie może kol idować z ciekami wodnymi oraz 

urządzeniami melioracyjnymi. musi zapewnić zachowanie istniejących zbiorników wodnych 
oraz terenów podmokłych. 

2) W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzen iami melioracyjnym i lub 
drenarskimi należy zrea l izować stosowne prace inżynie1yjne mające zapewnić ciągłość 

urządze11 melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź 

drenarskiej w trakcie trwania prac. Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu 
do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka. 

3) Ogrodzenie terenu inwestycji zlokal izować w odległośc i co najmniej 4-5 metrów od brzegu 
Baloszyckiej Strugi. 

4) Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających 

degradacj i oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym. 
5) Zap lecze i bazę sprzętową zlokal izować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w 

niezbędną ilość pojemników. kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewn ić ich 
sukcesywny wywóz. 

6) Wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji 
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych {np. olejów). 

7) Na leży używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz 
usuwać ewentualne wycieki substancj i ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów. 
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8) W celu neutralizacji ewentualnych wyc ieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco 

usuwać je z wykorzystan iem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu 

zapewnić spra,vne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot. 

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

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

składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach 

zabezp ieczających przed przedostawaniem s ię do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie. 

11) Zastosowanie zabezpiecze11 transformatora na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci m isy 

olejowej lub rozwiąza11 równoważnych. 

12) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę 

demineralizowaną, a przy si lnym ich zabrudzen iu stosować wodę i środki biodegradowal ne. 

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

14) Dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy g lebowej koniecznym będzie zasypywanie 

wykopów urobkiem z zachowaniem układu warst,v g runtowych. 

15) W przypadku likwidacj i inwestycji przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

3. Ustal ić charakte1ystykę planowanego przedsięwz ięcia zawaitą w za łączn iku nr I do niniejszej 

decyzji jako jej integralną część. 

UZASADNIENIE 

W dniu 10.05.2022 r. (data wpływu 12.05.2022 r.) Inwestor OZE FARMS Sp. z o.o. , zwróc i ł 

się do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przeds ięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczm1 na działce o nr ewidencyjnym 1, 54/ 1, 54/5 oraz 54/5 w obrębie Jawty 
Małe, gmina Susz". 

Na podstawie ait. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, ud::.ia/e ::,polecze11st11·a 1r ochronie !;rodowi.ska ora::. ocenach 

odd::.ia(n1•ania na środmrisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, że organem 

właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwaru nkowan iach jest Burmistrz Susza. 

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej ka1ty 

informacyj nej przedsięwzięc ia ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia realizowana 

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

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

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

znacząco oddziaływać na środowisko (tj . Dz. U. z 20 I 9 r. poz. 1839). jako przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego zgodnie z treścią art. 7 1 ust. 2 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środOlrisku i jego ochronie. ud::.iale ::,po!ec::.e11sfl1•a w ochronie 

środmriska ora::. o ocenach oc!d::.iCl(Vll'ania na środoll'isko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowan iach. 

Burmistrz Susza w dniu 25.05.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, 

informując o możl iwości zapoznan ia się z aktami sprawy. W toku prowadzonego postępowania. 

na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 25.05.2022 r. Burmistrz Susza wystąpił 

do Pa11stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w llawie. Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie oraz do Pa11stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 

w Tczewie o wydan ie opinii co do potrzeby przeprowadzen ia oceny oddzia ływania przedsięwzięcia 
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na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 

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

07.06.2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonej katty informacyj nej przedsięwzięcia. W 

związku z czym dnia 09.06.2022 r. Burmistrz Susza, wystosował wezwanie do Inwestora. 

W dniu 10.06.2022 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia sanitarna 

Pa11stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w llawie, znak: ZNS.9022.2.32.2022 z dnia 

09.06.2022 r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwz ięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu rapoltlt o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, postanowieniem z dnia 10.06.2022 r., 

znak: WOOŚ.4220.304.2022.SCH stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Inwestor uzupełnił braki w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pismem z 22.06.2022 r. 

przesyłając uzupełnienie Burmistrzowi Susza oraz do Pa11stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks 

postępowania administracyjnego ze względu na trwającą analizę materiału dowodowego, Burmistrz 

Susza zawiadomił strony postępowania o niezałatwieniu w terminie sprawy i wyznaczył nowy termin 

tj.do 15.1 0.2022 r. 

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

29.04.2022 r., znak: GD.ZZŚ.4.435 . 143.2022.KP nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazało na konieczność uwzględnienia 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kilku warunków i wymaga11. 

Burmistrz Susza, w dniu 28.07.2022 r. wydal zawiadomienie informujące o zebraniu materiału 

dowodowego w sprawie. Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości zapoznania się 

z aktami sprawy, wypowiedzenia s ię co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żąda11 

w tenn inie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowolta icznej o mocy do 3 MW. 

Inwestycja będzie zlokalizowana na dzia łkach nr I, 54/ I, 54/4 oraz 54/5 w obrębie Jawty Male. gmina 

Susz. pow. iławsk i . Lączna powierzchnia przedmiotowych działek wynosi ok. 3,42 ha. powierzchnia 

przeznaczona pod realizację wnioskowanego przeds ięwzięcia wyniesie do ok. 3,10 ha. 

Inwestor dopuszcza rea li zację przedsięwzięcia w podzia le na etapy, przykładowo może 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 funkcjonować jako samodzielna niezależna od innych 

elektrownia. 

Aktualnie działk i przeznaczone pod inwestycję użytkowane są ro lniczo i stanowią pola 

uprawne, zlokalizowane na gruntach o klasach bonitacyjnych RIVa. RIV b, RV, LVI. Ps!V. W 

związku z intensywną produkcją rolną na działce brak jest chronionych gatunków rośl in . Na terenie 

działki nr I obręb Jawty Małe. zlokalizowane są grunty rolne zabudowane oraz zadrzewienia, tereny te 

zostaną wyłączone spod zabudowy. Spod zabudowy wyłączony zostanie północno - wschodni 

fragme nt działki 54/4, na któ rym zlokal izowany jest zbiornik wodny. 

Najbl iższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr 2/2 w obrębie Jawty Male - w 

odległości ok. I O 111 w kierunku południowym od granicy dzia łki inwestycyjnej nr I (a nie od 

g łównych źródeł hałasu). Natomiast najbliższa stacja transformatorowa zostanie posadowiona w 

odległośc i min. I 00 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej . 

W ramach projektu planuje się poprow·adzić krótką drogę dojazdową o charakterze 

gruntowym (utwardzenie ziemne i/lub kruszy,vem), która umożl iwi dojazd i montaż 

prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje s ię też wykonanie placów 
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manewrowych. Następnie na wybranym obszarze działki zostaną rozm ieszczone, na specjalnych 

konstrukcjach wsporczych, stoły montażowe, do których zostaną przytwierdzone panele 

fotowo ltaiczne. Po zako11czeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren zostanie 

ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny. 

Ponadto w ramach instalacji zainstalowane zostaną: 

• Inwertery - urządzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowo ltaicznych 

pod panelami. 

• Okablowanie po stronie DC - pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie będzie 

prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami 

fotowoltaicznymi. Okablowanie zostanie wykonane kablem jednożyłowym dedykowanym do 

instalacji fotowoltaicznych. 

• Okablowanie po stronie AC - pomiędzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi. 

Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi. 

• Prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynki stacj i będą wykonane z prefabrykatów 

betonowych o kolorystyce neutralnej. W każdym budynku stacji będą znajdowały się: 

rozdzieln ia SN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego napięcia), transformator -

żywiczny lub olejowy, tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej 

energi i elektrycznej. Stacje zostaną posadow ione bezpośrednio w wykopie na cienkiej 

warstwie betonu. Do każdej stacji poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone kable strony 

AC nn instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siec ią energetyki 

zawodowej. Wysokość każdej stacji nie przekroczy 4 m, a powierzchnia każdej stacj i będzie 

wynosi ła max. do 50 m2
. 

• Bateryjne magazyny energii. Magazyny będą wykonane w technologii baterii litowojonowych 

o mocy do I MW każdy . Magazyny energii będą występować w formie zabudO\vy 

kontenerowej. Powierzchnia każdego magazynu bateryjnego będzie wynosić max. 50 m
2

• Ich 

zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci e lektroenergetycznej i magazynowanie nadwyżki 

energii. 
• Dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacj i: elementy służące do monitoringu 

pracy instalacji, e lementy te lewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed 

zniszczeniem i włamaniem (czujn iki alarmowe). 

Zaplecze budowy należy zlokalizować w oddaleniu od zabudov,y podlegającej ochronie 

akustycznej. Wszystkie materiały budowlane dostarczane będą przez firmy zewnętrzne i 

magazynowane na wyznaczonych miejscach. W przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych materiały budowlane będą przechowywane w kontenerach magazynowych. 

Używane maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie i pod legać ciągłej kontrol i. tak aby 

zmin ima lizować możliwość zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego poprzez wyciek 

substancji szkodliwych (olej, benzyna). 
Wytworzone w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w 

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

posiadającym stosowne zezwolenie do ich odzysku lub unieszkod liwian ia. Odpady niebezpieczne 

na leży nrngazyno\vać w zamkniętych . szczelnych kontenerach. tak aby zapobiec możliwośc i dostania 

si ę wód opadowych. Na etapie budowy ścieki bytowe będą gromadzone w kontenerach sanitarnych. 

których zawa11ość powinna być odb ierana przez uprawnione podmioty. 

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać s i ę będzie z okresowym wzrostem emisji 

spalin, poziomu ha łasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budO\vlanego oraz ruchem 

pojazdów po terenie inwestycji. W celu zminimalizowania uciążl iwości akustycznej czas pracy 

sprzętu mechanicznego należy ograniczyć wyłącznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00). Przewiduje 
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się, że zas ięg uciążliwośc i powodowanych w fazie realizacj i przedmiotowego przedsięwzięcia 

ograniczy s ię do najb l iższego otoczenia, a emisj a substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie 

m iała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończen iem prac budowlanych. 

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie wiązać się z występowaniem emisji 

zan ieczyszcze11 do powietrza, które są charakterystyczne dla produkcji energii e lektrycznej w źródłach 

konwencjonalnych. Nie przewiduje s ię również emisj i gazów c iep larnianych do środow i ska, które są 

jedną z przyczyn zmian klimatu. 

W trakcie etapu eksploatacji przedsięwzięcia bardzo niski poziom ha łasu dochodzić będzie od 

stacj i transformatorowych oraz epizodycznie od pojazdów serwisowych. Ewentualna obecność 

serwisantów związana będzie z dojazdem samochodu osobowego bądź ciężarowego, prace odbywać 

s i ę będą w porze dnia przez co nie będą uc iążliwe, gdyż wówczas poziom da akustycznego j est 

znacznie wyższy. Em isja hałasu związana będzie również z pracą transformatorów. Maksymalny 

poziom mocy akustycznej urządzenia wynosić będzie ok. 75 dB. Inwestor w celu ograniczenia 

oddziaływan ia na środowisko inwestycji przy obiektach o dużym zapotrzebowaniu na moc 

za instalowaną chce zastosować stacje kontenerowe. Zaletą takich stacj i jest skondensowanie jednostek 

transformatorowych dużej mocy na malej powierzchni zabudowy. Transformator według producenta 

maksymalnie generuje ok. 60 dB w odległości I m. Cały obiekt będzie wykonany z betonowych 

pó łfabrykatów, które tłumią dźwięk transformatora. Betonowe śc iany obiektu będą pochłaniały ok. 20 

dB generowanego ha łasu . Jedynymi miejscami. gdzie obiekt może m ieć mniejsze tłumien ie będą 

drzwi i kraty wentylacyjne. Stacje transformatorowe zostaną umieszczone możliw ie j ak najdalej od 

najbliższej zabudowy, tak aby nie powodować dysko mfo1tu 111ieszka11ców. W przypadku 

przedmiotowej inwestycj i najb liższa stacj a transformatorowa zostanie posadowiona w odległości min . 

100 111 od najbliższej zabudowy mieszkaniowej . Można zatem stwierdzić, że planowana instalacja nie 

będzie powodowała uciążliwośc i w tym zakresie. 

W przypadku projektowanej elektrowni fotowoltaicznej, energia e lektryczna jest 

wyprowadzana i kierowana do transformatorów linią kablową niskiego napięc ia (nn). a więc taką jak 

w linii trójfazowej stosowanej w gospodarstwach domowych. Same transformato1y stanowią bardzo 

słabe źród ło promien iowan ia elektromagnetycznego - urządzen ia tego rodzaju są często stosowane 

j ako transformatory ko11cowe, insta lowane na słupach energetycznych w pobliżu zabudowy, zas ilając 

osiedla i zespoły domków jednorodz innych. 

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

o publikowanym w Rozporządzen iu Rady M inistrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 191 1 i 1958 

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

następujących jedno! i tych części wód: 

- powierzchniowych: 

• kod: PLRW200017522369 - Dopływ z Jawt Małych. Stanowi ona naturalną część wód. nie 

jest moni torowana. Jej stan ogólny okreś lono jako do bry (stan ekologiczny co najmniej dobry, 

stan chemiczny dobry). JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia ce lów 

środowiskowych . Cel środowiskowy dla JCWP to dobry potencjał ekologiczny oraz dobry 

stan chemiczny. WJCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk 

lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 9 16), 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 przeds ięwzięc ie znajduje s ię poza obszarami 

chronionymi. 

- podziemnych: 

• kod: PLGW200030 - JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz 

chemicznym, jest mo nitorowana. JCWPd j est zagrożona ryzykiem nieosiągnięc ia celów 
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środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego 

oraz chemicznego. 
Planowane przedsięv,,zięcie 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 a11. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Przedmiotowa inwestycja będzie znajdować się na terenie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych- 21 O Iława. 
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała poboru wody ani odprowadzania ścieków 

technologicznych. Inwestor rozważa dwa sposoby mycia paneli fotowoltaicznych. Pierwszy polega na 

myciu paneli wodą dostarczaną na teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych 

beczkowozach. N ie planuje się użycia detergentów, a jedynie czystej wody, która może być 

odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Drugi sposób polega na zastosowaniu technologii bezwodnej 

opartej na specjalnych szczotkach. Czyszczenie w tym systemie polega na zastosowaniu obrotowych 

szczotek montowanych na stałe w prowadnicach wzdłuż paneli. Jest ono w pełni automatyczne i 

sterowane przez sygnał z komputera kontrolującego właściwości optyczne paneli. 

W trakcie eksploatacji elektrowni nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. 

Odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. 

PrzedmiotO\ve przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi 

formami ochrony przyrody, o których mowa w at1. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oclzronie 

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

zlokalizowany obszar Natura 2000 to obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Aleje Pojezierza Iławskiego 
PLH280051 oddalony ok. 220 111 od analizowanego terenu. Biorąc pod uwagę odległość planowanego 

przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, w tym na gatunki i siedliska, dla 

ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz naruszenia spójności sieci Natura 2000. 

Teren inwestycji położony jest w krajobrazie rolniczym. Zachowanie powierzchni 

biologicznie czynnej na terenie inwestycji oraz zastosowanie ogrodzenia bez podmurówki spowoduje, 

że teren inwestycji nie będzie stanowił bariery dla drobnych zwierząt. Ogrodzenie instalacji 

fotowoltaicznej zlokalizowane będzie w odległości minimum 2 metrów od krawędzi zbiornika 

wodnego znajdujące się na terenie działki nr 54/4. Ponadto od wschodniej granicy terenu przebiega 

ciek wodny. W czasie prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje się spowodowania zmiany 

stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie, a wszelka działalność na obszarze planowanej 

inwestycji będzie prowadzona w sposób uniemożliwiający ewentualne zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych. W trakcie prac nie dojdzie do zasypywania czy jakiejkolwiek innej ingerencji w 

i stniejący ciek. Zaplecze budowy i miejsce składowania odpadów będą znajdować się z dala od 

wspomnianego rowu, a także będą zaopatrzone w sorbenty, mające na celu ograniczenie skażenia 

gruntu i wód powierzchniowych poprzez oleje oraz paliwa. W związku z bliskim sąsiedztwem, cieku 

oraz zbiornika wodnego, teren przedsięwzięcia może być siedliskiem płazów. przed zasypaniem 

wykopów pod linie kablowe, dno należy sprawdzić, a ewentualne drobne zwierzęta, należy przenieść 

w miejsce o zbliżonej charakterystyce. 
Teren inwestycji zostanie samoistnie przekształcony z terenu rolniczego na teren 

charakterystyczny dla naturalnego terenu łąk trawiastych. Przez cały czas eksploatacji teren będzie 
porośnięty, a jedyna pielęgnacja będzie ograniczać się do okresowych pokosów pielęgnacyjnych. 

Pokosy traw odbywać się będą w zależności od potrzeb, a ich liczba uzależniona będzie od warunków 

pogodowych. Przypuszcza się, że nie będzie to częściej niż 2 - 3 razy do roku. Koszenie odbywać się 
będzie od centrum obszaru w stronę jego brzegów. w celu umożliwienia wydostania s ię 

przebywających wówczas zwierząt w bezpieczne miejsce poza jej teren oraz ograniczenia ich 
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śmiertelności. Nie przewiduje się stosowania herbicydów oraz innych substancji do ograniczania 
wzrostu roślin. 

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, 
kompleksów leśnych. Na terenie inwestycji nie występują strefy ochrony wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych, obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej oraz obszary o 
krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archcologicz.ne. 

Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób 
zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziałyvvań, a 

ryzyko wystąpien'ia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę 
przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych 
oddziaływań). 

Elektrownie fotowoltaiczne nie należą do grupy obiektów stwarzających zagrożenie dla 
środowiska w wyniku wystąpienia pożaru, wybuchu lub wycieku paliwa. Nie ma również ryzyka 

wystąpienia katastrofy naturalnej. Teren przedsięwzięcia nic stanowi obszaru zagrożonego powodzią 
lub występowaniem osuwisk. Dodatkowo, ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne i 
technologiczne planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych. Ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej dotyczyć może jedynie ewentualnych 
zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu mechanicznego stosowanego w fazie budowy inwestycji (np. 

wyciek substancji ropopochodnych) i stworzyć zagrożenie dla środowiska. Jednakże zapobieganie 

wystąpienia takiej ewentualności prowadzone jest w sposób ciągły poprzez: stałą kontrolę sprzętu 
używanego podczas przygotowywania terenu pod inwestycję, naprawy sprzętu mechanicznego 
prowadzone będą w miejscach do tego przystosowanych, tankowanie maszyn z zachowaniem 
wymaganej ostrożności i wyposażenie zaplecza budowy w sorbent. 

Po przeanalizowaniu załączonej karty infom1acyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu 

łącznych 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, a w szczególności rodzaju, charakteru, 
usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że realizacja 
planowanego prL:edsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, Burmistrz Susza spełniając wymóg art. 1 O § 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 możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami 

dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron 
nie wniosła uwag ani wniosków. 

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na 

środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania 
negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii, Burmistrz Susza, organ 

właściwy do wydania decyzji uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego 
wpływu na środowisko. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji. 
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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 trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna prawomocna. 

z u . . ' 

1~ r.'i':.-.· : :. .Z·i. 
KH::ROWNli'- : ,, . '- ~:n;.\ l lJ, 

Otrzymują: 

I. Inwestor, 
2. Strony postępowania poprzez publicwe obwieszczenie, 

3. a/a. 
Do wiadomości: 

I. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, ul. Sienkiewicza 1 O, 14-200 Iława, 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-4 3 7 Olsztyn, 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, ul 30 Stycznia 50, 83-1 IO 

Tczew. 

Sporządziła: 

Aleksandra Głąb 
tel. (55) 278-60-15 wew. 32 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane będą przetwarzane w celu wydania 

decyzji administracyjnej (zawiadomienia/postanowienia/wezwania) na podstawie przepisów Ustawy z dnia I 4 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich dru1) eh oraz ich poprawienia. Pełna treść klauzuli dostępna na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakładce Ochrona Danych Osobowych (http:·. bip.susz.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Suszu. 
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Burrni~trz Susza 
ul. -Jozvf'.t \\"yiJil":,ll'go u 

14-2-łiJ ::iusz Załącznik do decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 
z dnia 12 września 2022 r. znak: COŚ.11.6220.11.2022 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

Inwestor OZE FARMS Sp. z o.o .. zamierza zrealizować przedsięwzięcie pn .: ,,Budowa farmy 
fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 
ewidencyjnym 1, 54/1, 54/4 oraz 54/5 w obrębie Jawty Male, gmina Susz". 

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW. 
Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 1, 54/4, 54/5 w obrębie Jawty Małe, gmina Susz. 
Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi ok. 3,42 ha. Powierzchnia przeznaczona pod realizację 
przeds ięwzięcia wyniesie ok. 3, I O ha. 

Dopuszcza się realizację przedsięwzięcia w podziale na etapy, przykładowo mogą to być trzy 
etapy o mocy do 1 MW każdy. Zaprojektowane będą one w taki sposób, aby każdy etap pos iadał 

kompletną infrastrukturę techniczną i aby mógł funkcjonować jako samodzielna niezależna od innych 
elektrownie. Ponadto dopuszcza się realizacj ę planowanej mocy na części terenu inwestycyjnego. 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie niezbędnej infrastruktu1y technicznej: 

• Monokrystaliczne lub polikrystaliczne panele fotowoltaiczne w ilośc i do 15 OOO sztuk o mocy 
od 200 do 1500 Wp - w za leżnośc i od mocy użytych paneli (do 5000 na I MW), 

• stacje transfo1matorowe do 3 sztuk, 

• magazyny energii do 3 sztuk, 

• inwe11ery do 150 sztuk (do 50 sztuk na I MW). 

W ramach projektu planuję się poprowadzić krótkie drogi dojazdowe o charakterze 
utwardzonym (utwardzenie ziemne lub/i kruszywem), które umożliwiają dojazd i montaż 
prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie placów 
manewrowych. Następnie na wybranych obszarach działek zostaną rozmieszczone na specjalnych 
konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do których zostaną przytwierdzone panele 
fotowoltaiczne. Instalacja sk ładać się będzie z paneli PV montowanych na al uminiowych bądź 
stalowych stelażach montowanych z pomocą kotew wbijanych w ziemię. Stelaże pod montaż paneli 
będą realizowane jako sta łe. Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych wynies ie do 1 O m. 
Całkowita wysokość instalacji nad ziemią będzie wynosiła do 5 m. Po zako11ezeniu realizacji 
wszystkich elementów elektrowni jej teren zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie 
zamontowany monitoring wizyjny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany użytkow·an ia przyległych gruntów oraz nte 
będzie negatywnie oddzia ływać na warunki wodno-gruntowe. Projektowane przedsięwzięcie nie 
będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne w fazie realizacji jak i eksploatacji. 

Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia przygotowano na podstawie wniosku 

Inwestora. 
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