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GOŚ.11.6220.15.2022 

Susz, dnia 28.09.2022 r. 

Decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

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

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

spo!ecze11stwa 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 1 O września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

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

wniosku Inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, 

adres do korespondencji: ul. Świętego Leonarda 7, 25-311 Kielce, w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię,vzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 
110 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz". 

orzekam 

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzen ia oceny 

oddziaływan ia przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Określić następLuące warunki realizacji przedsięwzięcia: 

1) Projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z rzeką Osówką oraz urządzeniami 

melioracyjnymi, nie powinien ingerować w istniejące tereny podmokłe. 

2) Ogrodzenie terenu inwestycji odsunąć od brzegu ko ryta rzeki Osówki o 2 m w celu 

umożliwienia prac związanych z jej utrzymaniem. 

3) W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub 

drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynieryjne mające zapewnić ciągłość 

urządze11 melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź 

drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany j est dokonać zgłoszenia tego faktu 

do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka. 

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

degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym. 

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

ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić 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) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezp ieczać oraz 

usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów. 

8) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancj i ropopochodnych należy na bieżąco 

usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu 

zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot. 
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9) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów. 
1 O) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, 

a przy si lnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środk i biodegradowalne. 
11) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu na teren działki imvestycyjnej. 
12) Zapewnić właśc iwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, 

składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miej scach, w warunkach 
zabezpieczających przed przedostawaniem s ię do środowiska substancji szkodl iwych oraz 
zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie. 

13) Zastosować zabezpieczenia transformatorów na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci 
misy olejowej lub rozwiązai'1 równoważnych . 

14) Dla zachowania wa11ości przyrodniczej pok1ywy glebowej koniecznym będzie zasypywanie 
wykopów urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych. 

15) Podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną 

oddzielić i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych. 
16) W przypadku likwidacji inwestycji przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 
3. Ustalić charakte1ystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej 

decyzji jako jej integralną część. 

UZASADNIENIE 

W dniu 22.06.2022 r. (data wpływu 27.06.2022 r.) Inwestor PCWO ENERGY PROJEKT Sp. 
z o.o.. zwrócił s i ę do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o środow iskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy foto-woltaicznej zlokalizowanej na 

części dz. nr 110 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz". 
Na podstawie ai1. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, ucbale spolec:::e11shra 1r ochronie środmriska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj . Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, że organem 
właściwym do wydania decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza. 

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególnośc i zgodnie z treścią dołączonej ka11y 
informacyjnej przeds ięwzięc ia ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia realizowana 
będzie inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowo lta icznej o łącznej mocy do 10 MWp, 
wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. l 
pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia I O września 20 I 9 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 20 I 9 r. poz. 1839), jako przedsięwzięc ie 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środow i sko . Dlatego zgodnie z treśc ią a1t. 71 ust. 2 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 11d:::iale spolecze11stwa w ochronie 

środmriska oraz o ocenach odd:::ia!yJVania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Bunnistrz Susza w dniu 12.07.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowan i a, 

informując o możliwości zapoznan ia s ię z aktami sprawy. W toku prowadzonego postępowania. 
na podstawie a11. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 12.07.2022 r. Burmistrz Susza wystąpił 
do Pa11stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iław ie, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środow iska w Olsztynie oraz do Pa 11stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Tczewie o wydanie opini i co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, a w przypadku stwierdzen ia takiej potrzeby. co do zakresu rapo1iu o oddziaływaniu 

na środowisko wnioskowanego przeds ięwzięcia. 

2 



W dniu 19.07.2022 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opmia sanitarna 

Pa11stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, znak: ZNS.9022.2.41.2022 z dnia 

19.07.2022 r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu rapottu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

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

26.07.2022 r., znak: GD.ZZŚ.4.435.185.2022.KN nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i ,vskazało na konieczność uwzględnienia 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kilku warunków i wymaga11. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, postanowieniem z dnia 27.07.2022 r., 

znak: WOOŚ.4220.426.2022.JC stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Bunnistrz Susza, w dniu 30.08.2022 r. wydał zawiadomienie informujące o zebraniu materiału 

dowodowego w sprawie. Strony postępowania zostały poinformowane o możliw·ości zapoznania się 

z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żąda11 
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej realizowane będzie 

na części działki o numerze ewidencyjnym 11 O, obręb Babięty Wielkie, gmina Susz, powiat iławski , 

,vojewództwo warmi11sko-mazurskie. Działka ta ma powierzchnię I 0,8 ha i stanowi grunty orne. 

Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia 

przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie 

wynosić do 5, I 7 ha. Na terenie działki inwestycyjnej znajdują się zabudowania, w tym budynek 

mieszkalny. który zlokalizowany będzie w odległości ok. 25 mod ogrodzenia planowanej inwestycji. 

Pozostałe, najbliższe budynki mieszkalne znajdują się na dz. I 08/ 1 i I 08, w odległości ponad I 00 m, 

w kierunku północno-w·schodnim. Mając na uwadze odległość, pomiędzy budynkiem mieszkalnym a 

inwestycją, stwierdzono, że planowana farma fotowoltaiczna nie będzie oddziaływać na okoliczną 
zabudowę. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z 

dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu 

produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej. Na projektowaną instalację fotowoltaiczną będą 
składały się następujące elementy: 

- stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły 
fotowoltaiczne), usytuowane na gruncie; 

- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do I O MWp w liczbie do 25 OOO szt.; 

- inwertery OC/AC o łącznej mocy nominalnej do IO MWp w ilości do 200 szt.; 

- prefabrykowane kontenerowe stacje transfomrntorowe - do 1 O szt.; 
- pośrednie rozdzielnice napięcia; 

- układy pomiarowo-zabezpieczające; 

- trasy oraz linie kablowe; 

- instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe; 

- dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze; 

- ogrodzenie, monitoring; 

- opcjonalnie magazyn energii. 

Panele zostaną podłączone do inwe1terów zamieniających prąd stały na przemienny. 

Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych posadowionych na 

gruncie. bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. z-łączach kontrolnych. Dokładna lokalizacja i sposób 

przyłączenia do linii elektroenergetycznej średniego lub wysokiego napięcia, ustalony zostanie przez 

lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci 
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elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia będzie oddawana do sieci elektroenergetycznej przy 

pomocy linii kablowej. Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej głębokości, na 

przygotowanym do tego podłożu z warstwą podsypki, oraz zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. 

Śc ieżka kablowa zostanie wytyczona w taki sposób, aby jej realizacja nie wiązała się z koniecznością 

wycinki zadrzewie11. Na teren ie inwestycji powstanie również droga dojazdO\va, która będzie posiadać 

nawierzchnię gruntową ulepszoną (mechanicznie utwardzony grunt). Dopuszcza się zainstalowanie 

magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych. Kontener magazynu nie jest trwale 

związany z gruntem. Umieszcza s ię go na bloczkach betonowych. Każde ogniwo umieszczone jest w 

szczelnej metalowej obudowie, która umieszczana jest w stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie 

kasecie akumulatorowej. Magazyny energii nie wytwarzają śc ieków, odpadów i zanieczyszcze11 

powietrza oraz nie emitują dźwięków. N ie planuje się prowadzenia ciągłego oświetlenia terenu 

elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie bezobsługowa. Monitoring pracy instalacj i 

będzie odbywał się przez lokalnego dystrybutora energii e lektrycznej oraz krajową dyspozytornię 

mocy. Teren pomiędzy rzędami paneli pozostanie biologicznie czynny. Ze względu na występowanie 

powierzchni biologicznie czynnej konieczne będzie koszenie roślinności trawiastej . 
Roboty ziemne pod planowaną trasę kablową zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, 

a naruszenie szaty roślinnej znajdującej się na terenie przeznaczonym pod inwestycję będzie miało 

charakter krótkotrwały i odwracalny. Prowadzenie wykopów zostanie ograniczone w czasie i będzie 

prowadzone w okresach suchych, w celu niedopuszczenia do tworzenia się zastoisk wody. Ze względu 

na małą głębokość posadowienia inwestycja nie będzie naruszać naturalnego zwierciad ła wód 

gruntowych. Masy ziemne, które zostaną wydobyte z wykopów pod trasę kab lową zostaną 

wykorzystane do ich zasypania, zgodnie z wcześniejszym profilem litologicznym. 

Zaplecze budowy będą stanowiły 1-2 kontenery. Zostanie ono zorganizowane na terenie 

inwestycji, w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie 

powierzchni terenu. Ponadto, będzie monitorowane pod kątem wycieku płynów eksploatacyjnych do 

gruntu. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych wykonawca robót zapewni 

odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszcze11, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i 

syntetycznych (np.: olejów). Tankowanie i naprawa pojazdów odbywać s ię będzie poza terenem 

inwestycj i, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Dopuszcza się możliwość tankowania 

sprzętu budowlanego na terenie budowy przy wykorzystaniu mat absorbujących i zachowaniu 

należytej ostrożnośc i. Plac budowy wyposażony zostanie w specjalne kontenery sanitarne, z których 

śc ieki będą regularnie opróżniane przez specjal istyczną firmę. Wytworzone w trakcie budowy odpady 

(m.in.: odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi) będą składowane selektywnie, w 

wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do 

ich odzysku lub unieszkodliwienia. 
Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisj i 

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

pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimal izowania czas trwania prac zostanie ograniczony 

do pory dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00. Ponadto wszystkie roboty budowlane i montażowe będą 

wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i pojazdów, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

z eliminacją jednoczesnej pracy maszyn i wyłączaniem silników pojazdów podczas postoju. 

Przewiduje si ę. że zasięg uciążliwośc i powodowanych w fazie realizacj i przedmiotowego 

przedsięwzięcia ograniczy s ię do mtibliższego otoczenia (zamknie się w granicach ogrodzenia 

inwestycji). a emisja substancji zan ieczyszczających oraz hałasu będz ie miała charakter 

krótkotermino\vy i ustanie wraz z zakot'lczeniem prac budowlanych. Ponadto przyjęte rozwiązan ia 

techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej na etapie realizacji 
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inwestycji zabezpieczą środowi sko przed przedostawaniem się zanieczyszcze11 do wód podziemnych 
oraz gruntu. 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie wymagała zużycia surowców i zasilania w 

wodę. Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się też z powodowaniem znaczących emisj i 

zanieczyszcze11 do środowiska, zarówno w zakres ie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu, 
generowania ścieków, czy też pól elektromagnetycznych. 

Głównymi źródłami hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą inwe11ery oraz stacje 

transformatorowe wykonane w prefabrykowanych kontenerach. Szacuje s ię, że poziom hałasu d la 

trybu pracy inwertera wynies ie 58 dB w odległości I m od urządzenia, a dla transformatora - 60 dB. 

Nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania na etapie funkcjonowania inwestycj i w zakres ie hałasu 

na najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną, ponieważ dopuszczalne normy poziomów hałasu 

zostaną zachowane w odległości około 2,5 mod inwe11era oraz 3, 15 111 od stacji transformatorowej w 

ciągu dnia i I O m w ciągu nocy (inwe11ery w tym czasie nie będą pracować). Normy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów dźwięku i hałasu nie zostaną przekroczone zarówno na terenie 

przedsięwzięcia jak i terenach przyległych. Ponadto instalacj a fotowoltaiczna będzie pracować tylko w 

porze dziennej. dlatego wyklucza s ię jakiekolwiek oddziaływanie akustyczne na tereny sąs iadujące z 

planowaną inwestycją w porze nocnej. Przy zakładanej mocy akustycznej planowanych urządze11 

instalacja nie będzie powodowała uciążliwości w zakresie emisj i hałasu do środowiska. Ponadto, w 

związku z rodzajem i mocą zainstalowanych elementów i urządze11 elektroenergetycznych oraz ich 

usytuowaniem (lokalizacja linii kablowych zmiennoprądowych pod ziemią, transformator w obudowie 

ekranującej) projektowana infrastruktura e lektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie również na 

pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła 

zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego nie będą 

przekroczone. 

W czasie eksploatacji przewiduje się powstawanie niewielkiej ilośc i odpadów związanych z 

pracami remontowymi i konserwatorskimi. Będą one na bieżąco odbierane przez wyspecjalizowaną w 

tym zakresie firmę zewnętrzną pos iadającą stosowne zezwolen ia. 

N ie przewidt~je się zbierania wód opadowych i roztopowych z obszaru inwestycj i - będą one 

spływać po powierzchni stacj i kontenerowych oraz paneli fotowo ltaicznych i wsiąkać do gruntu. 

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała poboru wody ani odprowadzan ia śc ieków 

techno logicznych. Okresowe mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody 

pod ciśnien iem, bez zastosowania jakichkolwiek substancj i czyszczących, w tym detergentów . Woda 

do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie dowieziona w beczkowozach. Ponadto, w obecnie 

stosowanych panelach stosowana j est powłoka zapobiegająca osadzaniu się pyłów i osadów. Może się 

też okazać, że ze względu na warunki atmosferyczne mycie paneli będzie niewymagane. 

T ransformatory wyposażone zostaną w szczelne misy olejowe, zamknięte w prefabrykowanej stacj i 

kontenerowej, które pom ieszczą co najmniej 105% o leju j aki będzie zawiera ł transformator, 

zabezp ieczając w ten sposób grunt i środowisko wodne przed zanieczyszczeniem. 

Instalacja fotowo ltaiczna nie j est zaliczana do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej . Nie jest również narażona na ryzyko wystąpienia 

poważnej awari i lub katastrofy naturalnej i budowlanej - dla projektowanej inwestycji, nie \vystąpi 

konieczność budowania skomplikowanych konstrukcji budowlanych, wielkogabarytowych, o dużej 

masie czy też mocno ingerujących w podłoże gruntowe. Ryzyko awarii dla planowanej instalacj i 

będzie niewielkie, a ewentualne skutki będą miały charakter lokalny i nie będą w swoim zasięgu 

przekraczać granicy planowej inwestycj i. Ponadto teren nie znajduje s ię w obszarach zagrożonych 

ruchami masowymi, ryzykiem powodzi. czy zagrożonych ryzykiem występowania pożarów. Ze 

względu na swój charakter inwestycja nie spowoduje tworzenia się wysp ciepła, wzmożonego ryzyka 

wyładowa11 atmosferycznych, czy zmian mikroklimatu okolicznego terenu. Ponadto przedsięwzięcie 
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związane będzie z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - z energii sło11ca, 

dzięki czemu przyczyni się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego. 

Etap ewentualnej likwidacji odbędzie się po około 25-30 latach od momentu pierwszego 

uruchomienia instalacji. Na tym etapie wszystkie elementy instalacji zostaną poddane recyklingowi. 

Prace rozbiórkowe w swoim zakresie będą miały podobny charakter jak prace przy realizacji 

inwestycji, a po zako11czeniu tego etapu, cały teren zostanie przywrócony do stanu, jaki był przed 

etapem realizacji inwestycji. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze dorzecza Wisły, dla którego 

opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia I 8 października 20 I 6 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. I 91 I). Inwestycja znajduje się w 

regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód: 

- powierzchniowych: 

• kod: PLRW200017296169- Osówka. Stanowi ona silnie zmienioną 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 oraz dobry stan chemiczny. Dla 

JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych tj. przedłużenie terminu 

osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych oraz 

dysproporcjonalne koszty, termin osiągnięcia 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 

2022r. 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. Plano,vane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. 

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

chemicznym, 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 att. 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- nr 21 O Iława. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oclu·onie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916), w tym 

obszarach Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051, 

oddalony ok. 0,01 km od inwestycji. W miejscu planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej 

oddziaływania nie występują korytarze ekologiczne. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz ich integralność . Wysokość obiektów wyniesie do 4 111 , w związku z czym 

nie będą one stanowiły dominanty w krajobrazie. Ponadto lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na 

terenach przekształconych przez człow·ieka pozwoli na ich harmonijne wkomponowanie się w 

otoczenie. 
Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie stanowią grunty orne o niskich klasach 

bonitacyj nych. Jest to ekosystem antropogenicznie przekształcony, silnie uproszczony, co przekłada 

się na ubogą fitocenozę tego obszaru. Oprócz roślin uprawnych stwierdzono występowanie typowych 

i szeroko rozpowszechnionych roślin segetalnych i ruderalnych. Nie stwierdzono przy tym 
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chronionych gatunków roślin, jak również chronionych siedlisk przyrodniczych. Na działce 

inwestycyjnej nie stwierdzono chronionych gatunków grzybów, ani rzadko spotykanych gatunków 
zwierząt. N ie odnaleziono przy tym nor, legO\visk, gniazd ptaków i ich pozostal·ości. Na terenie 
przeznaczonym do realizacji planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono śladów gniazdO\vania 
ptaków (gniazd oraz ich pozostałości). Teren dz. 11 O posiada naturalną rzeźbę terenu. Ewentualne 
roboty ziemne będą polegać na wykonaniu tras kablowych oraz wbijaniu konstrukcji montażowych. 
Nie przewiduje się zmian ukształtowania terenu. Zachowane zostaną naturalne spadki terenu i kiernnki 
spływu powierzchniowego. 

Przewiduje się, że elektrownia nie będzie tworzyć bariery do przemieszczania się większych 
zwierząt, ani nie wpłynie na drożność korytarzy ekologicznych, z uwagi na brak stykających się 

ogrodzei1 pomiędzy inwestycją a innymi obiektami, jak również wykonanie ogrodzenia terenu 
inwestycji z siatki, z wolną przestrzenią ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, 
bez podmurówki. Dzięki temu pod ogrodzeniem nie będą istniały fizyczne przeszkody 
uniemożliwiające migrację małym i średnim zwierzętom. Wykonanie podziemnej trasy kablowej 
wyeliminuje ewentualne ryzyko kolizji awifauny z przewodami energetycznymi. Wszystkie ogniwa 
PV będą pokryte powłoką antyretleksyjną, która zwiększa ich wydajność oraz eliminuje ryzyko 
imitacji tafli wody. Powyższe ograniczy również efekt olśnienia z powierzchni paneli, dzięki czemu 
podmiotowa inwestycja nie wywoła oślepienia ptaków, przez co ich naturalne szlaki migracyjne nie 
będą zagrożone. Wzdłuż zachodniej strony działka inwestycyjna graniczy z ciekiem wodnym ,.Oska", 
a w jej północno-zachodniej części znajduje s ię nieużytek, który jest ciekiem. Plano\,vana inwestycja 
zostanie odsunięta od cieków o ok. 2 111, a dodatkowo pozostanie zachowany pas technologiczny 
pomiędzy ogrodzeniem a infrastrukturą (min. 3 111). 

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez 
ryzyka transgranicznych oddzialywal'l) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim 
zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji 
nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. W jego 
obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub 
archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 
przekroczone lub istnieje prawdopodobie11stwa ich przekroczenia. Nie przewiduje się powiązal'l z 
innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 
znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcia. 

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu 
łącznych uwarunkowal'l określonych w art. 63 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczel'lstwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, 
usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że realizacja 
planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, Burmistrz Susza spełniając wymóg a1t. I O § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania ad111i11istrac_ijnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), poinformował strony 

postępowania o możliwości zapoznania s ię z zebranymi w toku postępowania materiałami 

dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia s ię co do złożonych materiałów 

w tenninie 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 inwestycj i na 
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środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania 

negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Susza orzeka jak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

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

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

2. W trakcie biegu terminu do wniesien ia odwołan ia strona może zrzec s ię prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracj i publicznej , który wydał decyzję . Z dniem doręczenia 

organowi admin istracj i publ icznej oświadczenia o zrzeczeniu s ię prawa do wniesienia odwołan ia 

przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna prawomocna. 

Otrzymują: 

1. Inwestor, 
2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie, 

3. a/a. 

Do wiadomości: 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława, 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztyn ie, ul. Dworcowa 60, I 0-437 Olsztyn, 

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

Tczew. 

Spom)dzila: 
Aleksandra Głąb 
td. (55) 278-60-15 wew. 32 

Allministratorem Danych Osobowych jc'St Gmina Susz ul. Jó„efa Wybickiego 6. 14-240 Susz. Dane h,dq pr✓et,rnrzanc w celu 11ydania 
decyzji administracyjnej (zawiad()mienia 'postanowicnia 'wczwania) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administrnc)jnegn. !Via Pan,"i prawo dost<;pu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. J>clna treść klauzuli dost<;pna na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz 11· zakładce Ochrona Danych Osobn"ych (http bip.susz.pl/) oraz na tablicy ogloszei'1 

Um;du l\liejskicgo ''" Suszu. 
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Burrni~:fr7. Susza 
ul . . Jlirl'l:1 \1:.,·hwl,il'go li 

1'1-:21/J Susz Załącznik do decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

z dnia 28 sierpnia 2022 r. znak: GOŚ.11.6220.15.2022 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

Inwestor PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. zamierza zrealizować przedsięwzięcie 

pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części <lz. nr 110 w obrębie Babięty 
Wielkie, gmina Susz". 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MWp. 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr I I O w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz. Zgodnie z 

wypisami z rejestru gruntów łączna powierzchnia całkowita ww. nieruchomości wynosi 10,80 ha. 

Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie do 5, 17 ha. 

Materiały oraz urządzenia wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji: 

• Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do I O MWp w ilości do 200 szt., 

• system wolnostojących konstrukcji wsporczych do montażu paneli fotowoltaicznych , 

• falowniki w liczbie do 200 szt., 

• stacje transfonnatorowe do 10 szt., 

• pośrednie rozdzielnice napięcia, 

• układy pomiarowo-zabezpieczające, 

• trasy oraz linie kablowe, 

• instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe, 

• dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze, 

• ogrodzenie, monitoring, 

• komunikacja wewnętrzna. 

Istnieje możliwość realizacji inwestycji w formie niezależnych instalacji o dowolnych 

konfiguracjach mocy lub budowania całości. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na 

specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie. Panele zostaną podłączone do 

inwe1terów zmieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosov,,-anych do sieci 

publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych 

usadowionych na gruncie bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach kontrolnych. W ramach 

inwestycji powstanie również droga dojazdowa oraz zainstalowany zostanie monitoring. Inwestor nie 
plamue prowadzenia ciągłego oświetl enia inwestycji. 

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie 

będzie negatywnie oddziaływać na \varunki 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. 




