
Szczecinek, dnia 07.11.2022 r.

BURMISTRZ 
MIASTA SZCZECINEK 
woj. zachodniopomorskie

PP.6220.1.8.2022

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH Nr 08/2022

Na podstawie:
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),
- art. 75 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 

i 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. 
zm.),

po rozpatrzeniu wniosku PAD RES PV 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 
19, p. 10, 00-854 Warszawa, złożonego w dniu 16.09.2022 r. o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 PIW wraz z niezbędne} infrastrukturą towarzyszącej, 
na działkach ewidencyjnych nr: 1/9 i 1/10 w obrębie 0016 w Szczecinku oraz zasięgnięciu 
opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich 
w Pile, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na budowle farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 PIW wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszejcą, na działkach ewidencyjnych nr: 1/9 i 1/10 w> obrębie 
0016 w Szczecinku

oraz określam

na podstawie art. 84 ust. la ustawy ooś istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie 
realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1) Projektowaną farmę fotowoltaiczną zlokalizować wyłącznie na terenie 

zewidencjonowanym jako: grunty orne (RIVb, RV), pastwiska trwałe (PsIV, PsV), 
nieużytki (N), grunty pod rowami (W-PsV), pozbawionym drzew i krzewów.

2) W przypadku rozpoczęcia i prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, do robót można 
przystąpić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod 
kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych.

3) W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki 
antropogeniczne dla zwierząt, poprzez ich zakrycie, prowadzić regularne przeglądy ww. 
miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia 
zwierząt należy je bezzwłocznie odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce, poza teren 
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa.

4) Infrastrukturę techniczną towarzyszącą instalacji fotowoltaicznej wykonać w kolorach 
stonowanych, nie wyróżniających się z otoczenia (w odcieniu zieleni, brązu lub szarości).
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5) Zastosować ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
6) Teren przedmiotowej farmy ogrodzić z zachowaniem minimum 20 cm wolnej przestrzeni 

nad gruntem, w celu umożliwienia swobodnej wędrówki drobnej faunie.
7) Zastosować ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci kolców, czy 

drutu kolczastego.
8) W przypadku konieczności mycia paneli wykorzystywać do tego celu wodę czystą (bez 

użycia środków chemicznych), przy czym przy silniejszych zabrudzeniach dopuszcza się 
stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska.

9) W przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami 
fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny, czynności 
te wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod 
kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Prace 
należy rozpoczynać od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej.

10) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy 
fotowoltaicznej i ogrodzenia.

11) Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się 
w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy 
rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne 
w rejonie inwestycji.

12) Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych 
w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie 
sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

13) W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety 
(posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki 
dostarczać do oczyszczalni ścieków.

14) W przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelną misę 
olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będącą w stanie 
zmagazynować 100 % zawartości oleju.

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2022 r. PAD RES PV 3 Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła 
II 19, p. 10, 00-854 Warszawa, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunlcowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 
fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dziatkach 
ewidencyjnych nr 1/9 i 1/10 w obrębie 0016 w Szczecinka

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.), 
planowana inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, tj. 
„zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, 
wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy me mniejszej niz
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) l ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a”

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś planowane przedsięwzięcie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania 
decyzji, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest Burmistrz Miasta Szczecinek.
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Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Burmistrz ustalił, że działki ewidencyjne nr: 1/9 i ł/10 w obrębie 0016 w Szczecinka 
nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z czym dla 
planowanej inwestycji konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanej 
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy ooś dane o wniosku zamieszczono dnia
20.09.2022 r. w publicznie dostępnym wykazie Ekoportalu na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej tut. urzędu - numer karty 292/2022.

Liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 10. Zgodnie z treścią art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w określonym 
przypadku stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego 
zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś dnia 20.09.2022 r. Burmistrz zawiadomił 
strony postępowania poprzez obwieszczenie: na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie 
internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek oraz w miejscu 
planowanego przedsięwzięcia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy i wniesienia ewentualnych uwag do planowanej inwestycji. W toku 
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie strony nie wniosły żadnych uwag.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś pismem z dnia 20.09.2022 r. Burmistrz zwrócił 
się o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu 
raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile opinią z dnia 27.09.2022 r. znak 
BD.ZZŚ.2.435.295.2022.AK wyraził, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał na konieczność 
określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których 
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa 
w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś. Wskazane w opinii warunki zostały określone 
w niniejszej decyzji w punkcie 8 i w punktach od 11 do 14. Uwzględniając charakter, skalę 
i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdził, ze przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów 
środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r 
(Dz. U. poz. 1967).
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia
05.10.2022 r. znak WST-K.4220.397.2022.MCD wyraził opinię, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
natomiast istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji 
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 
przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wskazane w opinii 
warunki zostały określone w niniejszej decyzji w punktach od 1 do 10. Jednakże w zakresie 
pierwszego warunku, Burmistrz dokonał zmiany zapisów w następujący sposób:
- z:
„Projektowaną farmę fotowoltaiczną zlokalizować wyłącznie na terenie zewidencjonowanym 
jako grunty orne (RIVb i RV), pastwiska (PsIV, PsV), nieużytki (N), lasy (LsV), grunty pod 
rowami (W-PsV), pozbawionym drzew i krzewów, zgodnie z załącznikiem graficznym 
przedłożonym tut. Organowi w dniu 22.09.2022 r.”
- na:
„Projektowaną farmę fotowoltaiczną zlokalizować wyłącznie na terenie zewidencjonowanym 
jako: grunty orne (RIYb, RV), pastwiska trwałe (PsIV, PsV), nieużytki (N), grunty pod rowami 
(W-PsV), pozbawionym drzew i krzewów.”

Powyższa zmiana zapisów, polegająca na wyłączeniu gruntów leśnych (Ls) pod 
realizację przedmiotowej inwestycji, podyktowana jest obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, 
z późn. zm.). W myśl art. 7 przywołanej ustawy przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody marszałka województwa wyrażanej 
po uzyskaniu opinii izby rolniczej, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast co do przywołanego załącznika graficznego, 
Burmistrz stwierdził, że na etapie przedmiotowego postępowania, nie jest możliwe dokładne 
ustalenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia - wyznaczony przez inwestora obszar 
inwestycji w granicach działek ewidencyjnych nr: 1/9 i 1/10 obręb 0016 Szczecinek jest 
poglądowy, ponadto ograniczony realizacją w tym obszarze innego przedsięwzięcia 
o podobnym charakterze. Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia 
inwestycja zlokalizowana będzie na terenach aktualnie wykorzystywanych rolniczo. Strefa 
lokalizacji obiektów służących do produkcji energii oraz część terenu rezerwowana na potrzeby 
dojazdu, zostanie doprecyzowana na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Biorąc 
pod uwagę istniejące uwarunkowania planistyczne i powyższe wyłączenie części terenu, 
tj. gruntów leśnych z możliwości realizacji inwestycji, Burmistrz uznał, że nie jest zasadne 
wskazywanie załącznika graficznego w przedmiotowej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku opinią sanitarną z dnia
04.10.2022 r. znak PS.N.NZ.9011.2.29.2022 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę cechy 
przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo oddziaływania i zasięg oddziaływania, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku uznał, ze realizacja projektowanego 
przedsięwzięcia nie powinna pogorszyć warunków higieniczno-zdrowotnych i stanowić 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 
sąsiednich i odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji, niezależnie od wymagań 
wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać, 
w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
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środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, 
uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym. Burmistrz przeprowadził analizę przedłożonych przez 
wnioskodawcę dokumentów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy 
ooś oraz wziął pod uwagę wyrażone w przedmiotowej sprawie opinie organów ochrony 
środowiska. O stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły wskazane poniżej informacje.

Przedmiotowe przedsięwzięcie połegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej
0 mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych 
nr: 1/9 i 1/10 w obrębie 0016 w Szczecinku.

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej 
mocy nominalnej do 3 MW na wolnostojących konstrukcjach wsporczych (stelaże), bądź na 
trackerach (system nadązny), montaż inwerterów (falowników), posadowienie do 3 szt. 
kontenerowych stacji transformatorowych wyposażonych w transformatory (olejowe lub 
suche), a także wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji. Ponadto instalacja wyposażona 
zostanie w układy pomiarowo-zabezpieczające, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie 
kablowe, przyłącze energii elektrycznej (SN) i inne oprzyrządowanie.

Dojazd do planowanej inwestycji odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącego 
lokalnego układu drogowego, tj. od istniejącej drogi publicznej Marcelin-Godzimierz (działka 
nr 104/2 obręb 0115 Marcelin gmina Szczecinek) i powiązanej z nią drogi w ramach działki 
nr 112 obręb 0115 Marcelin gmina Szczecinek. Inwestor planuje przyłączyć przedmiotową 
farmę fotowoltaiczną do sieci lokalnego operatora energetycznego. Dokładna lokalizacja
1 sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci 
elektroenergetycznej na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia. Inwestor dopuszcza 
możliwość realizacji inwestycji w etapach - każdy z etapów będzie mógł mieć moc 
zainstalowaną nieprzekraczającą 1MW.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z informacją z rejestru gruntów:
- działka ewidencyjna nr 1/9 obręb 0016 Szczecinek stanowi: grunty orne (RIYb - 0,0047 ha, 

RV - 0,6699 ha, RVI - 0,2269 ha), pastwiska trwałe (PslV - 1,5086 ha, PsV - 1,7817 ha), 
grunty pod rowami (W-PsIV - 0,1093 ha, W-PsV - 0,0628 ha), lasy (LsV - 0,3534 ha), 
nieużytki (N- 1,9840 ha), o łącznej powierzchni 6,7013 ha,

- działka ewidencyjna nr 1/10 obręb 0016 Szczecinek stanowi: grunty orne (RIVb - 
0,2789 ha, RV - 0,7662 ha), łąki trwale (ŁIV - 0,0551 ha), pastwiska trwałe (PsIV - 
0,7648 ha, PsV - 0,4104 ha), grunty pod rowami (W-ŁIV - 0,0122 ha, W-PsV - 0,0007 ha), 
lasy (LsIII - 0,5855 ha, LsV - 0,0005 ha), nieużytki (N- 1,6982 ha), o łącznej powierzchni 
4,5725 ha.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego będzie powodować zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze, w niezbędnym do tego zakresie przestrzennym. 
Powierzchnia zabudowy przemysłowej (zabudowy systemami fotowoltaicznymi) wraz 
z towarzyszącą jej infrastrukturą wyniesie około 4,35 ha (przy całkowitej powierzchni działek 
wynoszącej 11,2738 ha). Aktualnie teren pod przedmiotową instalację stanowi grunty 
użytkowane rolniczo. Projektowana farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie wyłącznie na 
gruntach zakwalifikowanych jako: grunty orne (RIVb i RV), pastwiska trwałe (PsIY i PsY), 
nieużytki (N), grunty pod rowami (W-PsV), pozbawionych drzew i krzewów. Pozostałe grunty, 
w tym leśne, zostały wyłączone z lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zakres planowanego przedsięwzięcia jest zgodny z kierunkami obowiązującymi 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, 
przyjętego uchwałą Nr XXVIII/257/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r.
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Teren objęty inwestycją został oznaczony w studium jako „Obszar Ylla - Tereny otwarte 
i niezurbanizowane”, w ramach którego określono następujące zasady zagospodarowania:
- zakaz lokalizacji budynków, z wyjątkiem zabudowy zagrodowej,
- dopuszcza się zalesienie,
- dopuszcza się urządzanie ogrodów działkowych,
- dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, 

w tym o mocy przekraczającej 100 kW, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych.
W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się: działki drogowe, tereny kolejowe, 

grunty orne, nieużytki, łąki, pastwiska, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, rowy. 
W bezpośrednim sąsiedztwie granic planowanego przedsięwzięcia nie ma istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej i innej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna (symbol 145MN1 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku) zlokalizowana jest w odległości około 180 m od 
południowej granicy działki inwestycyjnej nr 1/10. Najbliższa zabudowa zagrodowa (symbol 
140RM w ww. planie miejscowym) zlokalizowana jest w odległości około 230 m od 
południowej granicy działki inwestycyjnej nr 1/9. Natomiast teren planowanej zabudowy 
mieszkaniowej graniczy od strony północnej z działkami objętymi inwestycją. Jest to teren 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol 31MN w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Marcelin).

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się 
z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Do budowy instalacji przewiduje się 
zuzycie typowych materiałów budowlanych, takich jak: elementy metalowe, profilowane 
konstrukcji wsporczych i ogrodzenia, kruszywa naturalne (żwir, piasek), suchy beton, paliwo 
(praca środków transportu, maszyn i urządzeń, w tym: koparki, spycharki, ładowarki, dźwigi, 
podnośniki, palownice/kafary, maszyny do zagęszczania podłoża oraz agregaty prądotwórcze) 
oraz energii elektrycznej i niewielkiej ilości wody wykorzystywanej przez ekipy montażowe 
do celów budowlanych, porządkowych i socjalnych. Etap eksploatacji instalacji wiąże się 
z zapotrzebowaniem na energię elektryczną dla systemów bezpieczeństwa technicznego 
i monitoringu oraz paliwa dla środków transportu i do koszenia terenu, a także wody 
zdemineralizowanej do mycia paneli, dowożonej beczkowozami.

Podczas realizacji instalacji fotowoltaicznej wykorzystywane będą gotowe prefabrykaty 
i elementy składowe. Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz hałasu do środowiska powodowanych pracą maszyn oraz pojazdów. 
Oddziaływania te będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustaną wraz 
z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Prace budowlano-montażowe będą prowadzone 
wyłącznie w porze dziennej. Podczas eksploatacji (tj. przez okres około 30 lat) inwestycja nie 
będzie generowała zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a emisja hałasu sprowadzać 
się będzie do hałasu wytwarzanego przez pracę transformatorów, które znajdować się będą 
w stacji kontenerowej o właściwościach ekranujących. W trakcie eksploatacji emitowane 
będzie również pole elektromagnetyczne. Z uwagi na planowane umieszczenie 
transformatorów w kontenerach ograniczających przenikanie fal elektromagnetycznych, 
oddziaływanie to będzie znikome i nie powinno przekroczyć obowiązujących w tym zakresie 
norm.

W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach spalania, 
energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym 
pozostanie bez wpływu na powietrze i klimat.

Podczas fazy budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno- 
bytowych. W związku z tym planuje się zastosowanie kontenerów sanitarnych, które zostaną 
przetransportowane na teren inwestycji. Teren przedsięwzięcia na etapie prac budowlanych 
zostanie zaopatrzony w środki do neutralizacji przypadkowo rozlanych substancji
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ropopochodnych. W przypadku ich awaryjnego wycieku, zanieczyszczenie zostanie 
niezwłocznie usunięte za pomocą środków do neutralizacji, a zebrany materiał przekazany do 
utylizacji uprawnionemu odbiorcy. W trakcie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie 
będą powstawać ścieki, zarówno technologiczne, jak i bytowe. Wody opadowe z paneli 
fotowoltaicznych, jako czyste wody, będą spływały do gruntu. Mycie paneli będzie odbywało 
się wyłącznie z użyciem wody nie zawierającej detergentów, co zostało uwzględnione 
w warunkach niniejszej decyzji. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszczono stosowanie 
środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska. W celu ochrony środowiska 
gruntowo-wodnego, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, stacje 
transformatorowe będą wyposażone w szczelne misy olejowe, co uniemożliwi przedostanie się 
oleju do gruntu w trakcie awarii.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów powstających 
podczas prac budowlano-montażowych. Odpady te będą selektywnie zbierane i gromadzone 
w zamkniętych pojemnikach lub kontenerach usytuowanych na szczelnym podłożu, 
w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości 
lub po zakończeniu prac budowlano-montażowych odpady zostaną przekazane firmom 
posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. Eksploatacja farmy 
fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów podczas 
przeprowadzania napraw urządzeń lub prac konserwacyjnych, które zostaną przekazane 
odpowiednim podmiotom.

Działki inwestycyjne nie są zlokalizowane w granicach powołanych form ochrony 
przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 916, z późn. zm.).

Wyniki wizji terenowej wykonanej na potrzeby opracowania karty informacyjnej 
przedsięwzięcia wskazują, ze skład florystyczny terenu w granicach przedsięwzięcia jest ubogi, 
co związane jest z rolniczym użytkowaniem nieruchomości gruntowych, jako pole uprawne. 
Badania terenowe na przedmiotowym terenie nie wykazały występowania chronionych 
gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej. Niemniej jednak nie można wykluczyć występowania drobnych ssaków. 
W związku z tym, w celu minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na mniejszą faunę, 
nałożono na inwestora warunek, aby podczas prowadzenia prac wszelkie pułapki 
antropogeniczne szczelnie zakrywać oraz prowadzić regularne kontrole w celu uwolnienia 
zwierząt, które mimo zastosowanych zabezpieczeń zostaną w nich uwięzione. Natomiast w celu 
umożliwienia swobodnej migracji drobnej faunie na etapie eksploatacji farmy, w sentencji 
decyzji nałożono obowiązek, aby w przypadku wykonania ogrodzenia zachować prześwit 
szerokości minimum 20,0 cm pomiędzy powierzchnią gruntu, a elementami ogrodzenia.

Z uwagi na sąsiedztwo terenów rolnych i leśnych, na obszarze inwestycji istnieje 
prawdopodobieństwo bytowania także ptaków, dlatego też w niniejszej decyzji zobowiązano 
wnioskodawcę, aby w przypadku rozpoczęcia i prowadzenia prac w okresie łęgowym ptaków, 
do robót przystąpić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu 
pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych, w celu 
zapobiegnięcia płoszenia ornitofauny podczas składania jaj i wychowu młodych.

Na etapie eksploatacji instalacji teren pomiędzy panelami będzie stanowił nadal 
powierzchnie biologicznie czynne, stwarzając potencjalnie dogodne miejsca występowania 
gatunków fauny związanych z terenami łąkowymi, w tym owadów i ptaków. Zatem 
w przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami 
fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny, czynności te 
powinno wykonywać się po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod 
kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Prace te należy 
rozpoczynać od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej. Ponadto wskazano na
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konieczność wyposażenia paneli fotowoltaicznych w powłokę antyrefleksyjną, która 
zapobiegnie efektowi odblasku i olśnienia, w tym wyeliminuje ryzyko pomylenia przez ptaki 
obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody. Dodatkowo w celu zminimalizowania 
negatywnego oddziaływania na zwierzęta, zobowiązano inwestora do ogrodzenia farmy bez 
zakończeń w postaci ostrych elementów, takich jak kolce, czy drut kolczasty.

Uwzględniając powyższe informacje oraz rodzaj i charakter przedsięwzięcia, brak 
konieczności przeprowadzania wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami
0 krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Co prawda 
wybudowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wysokości 
do 5,0 m, spowoduje zmiany w lokalnym krajobrazie, jednak widoczność projektowanej farmy 
fotowoltaicznej będzie częściowo ograniczona przez drzewa i krzewy oddzielające najbliższą 
zabudowę od instalacji. Niniejszą decyzją zobowiązano również inwestora do wykonania 
infrastruktury technicznej towaizyszącej instalacji fotowoltaicznej w kolorach stonowanych, 
nie wyróżniających się z otoczenia (w odcieniach ciemnej zieleni, brązu lub szarości). Inwestor 
zrezygnował także z ciągłego oświetlenia terenu farmy i jej ogrodzenia, co zostało 
uwzględnione w niniejszej decyzji. Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowa inwestycja nie 
powinna oddziaływać negatywnie na walory krajobrazowe okolicznych terenów oraz na 
pobliskich mieszkańców.

Projektowana inwestycja nie jest jedyną instalacją fotowoltaiczną planowaną do 
realizacji w obrębie 0016 w Szczecinka. Z przedłożonej dokumentacji wynika, ze w północnej
1 środkowej części działki inwestycyjnej nr 1/9 planowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 
do 2 MW. Ponadto w otoczeniu przedsięwzięcia planowane są inne instalacje o analogicznym 
charakterze, o łącznej mocy do 7,3 MW (elektrownie fotowoltaiczne i elektrownia wiatrowa) 
oraz funkcjonuje farma słoneczna o mocy do 1 MW. Łączna moc istniejących i projektowanych 
elektrowni wynosi do 13,3 MW. Uwzględniając fakt, ze w większości między instalacjami 
nadal pozostaną korytarze wolne od zabudowy, którymi będą mogły przemieszczać się 
zwierzęta, a także występowanie w otoczeniu instalacji rozległych terenów ornych, lasów, łąk, 
pastwisk, nieużytków, należy wykluczyć możliwość oddziaływania skumulowanego na 
poszczególne elementy środowiska.

Skala oraz lokalizacja przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa nie 
wskazuje na możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego. Oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko ma charakter lokalny i zamienię się w granicach działek 
inwestycyjnych.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 285 m od inwestycji 
(w kierunku południowym). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 460 m od inwestycji 
(w kierunku południowym).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP 
PLRW60002518861729 Gwda od wpływu do jeziora Wielimie do Dołgi, która posiada status 
naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako 
zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny 
wód powierzchniowych określono jako dobry. Z uwagi na niską wiarygodność oceny
1 związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu, brak jest 
możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie 
jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po
2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie
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ich wymaganej skuteczności. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze 
jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan chemiczny 
i ilościowy wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2233, z późn. zm.).

Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane 
rozwiązania techniczne chroniące środowisko stwierdzono, ze przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów 
środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry”.

Instalacja fotowoltaiczna niezależnie od wielkości i mocy, nie wiąże się 
z wykorzystywaniem substancji niebezpiecznych, na podstawie których można byłoby 
zakwalifikować przedsięwzięcie do zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia 
awarii przemysłowej. Normalna eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie ze sobą 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. 
W związku z realizacją planowanej inwestycji nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej 
awarii, jak również katastrofy naturalnej na terenie planowanego przedsięwzięcia. 
Projektowane przedsięwzięcie eksploatowane zgodnie z określonymi wytycznymi, jak również 
założeniami technicznymi i technologicznymi, nie powinno wiązać się z możliwością 
wystąpienia katastrofy budowlanej, a także nie będzie źródłem emisji substancji w ilościach, 
które mogłyby mieć negatywny wpływ na klimat.

Biorąc pod uwagę cechy przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo oddziaływania i zasięg 
oddziaływania uznano, ze planowana instalacja fotowoltaiczna nie powinna pogorszyć 
warunków higieniczno-zdrowotnych i stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, nie 
zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie spowoduje nieodwracalnych skutków dla środowiska.

Posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na 
temat przedsięwzięcia, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. 
Ponadto nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary 
objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym 
obszary objęte programem Natura 2000, jak również inne obszary cenne przyrodniczo.

Powyższa charakterystyka przedsięwzięcia, oparta o wymagane kryteria, o których 
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, sporządzona przede wszystkim na podstawie przedłożonych 
dokumentów inwestora i wymaganych opinii organów ochrony środowiska, w ocenie organu 
prowadzącego przedmiotowe postępowanie, jest wystarczająca do stwierdzenia braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, tj. braku 
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś, dnia 11.10.2022 r. Burmistrz zawiadomił 
strony postępowania poprzez obwieszczenie: na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej 
i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek oraz w miejscu planowanego 
przedsięwzięcia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W terminie 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, strony postępowania mogły wypowiedzieć się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań ww. sprawie, przed wydaniem decyzji, tj. w terminie do 
dnia 02.11.2022 r. W ustalonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. la ustawy ooś w przypadku, gdy nie została 
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji

9/11



o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz mozc określić 
warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć 
obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, wobec czego zastosowano 
w przedmiotowej sprawie przywołane pizepisy.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi charakterystyka przedsięwzięcia opieczętowana 
pieczęcią tut. urzędu, stanowiąca załącznik nr 1/1.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. la 
ustawy ooś Złożenie wniosku łub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem 
art 72 ust 4 ustawy ooś (art. 72 ust 3)

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o tle strona, która 
złozyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, łub podmiot, na który 
została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art 72 
ust 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art 90 
ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający 
informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art 90 ust 1 ustawy 
ooś, jeżeli było wydane Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie 
wcześniej niz po upływne 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
stała się ostateczna (art. 72 ust. 4).

W ohAesie, o którym mowa w> art 72 ust 3 i 4 ustawy ooś, dla danego przedsięwzięcia 
wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Jedną decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego 
przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niz jednej z decyzji, o których mowa w art 72 
ust 1 ustawy ooś, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów 
realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy.
1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zab-esie, w jakim ma 

być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji,
2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś,
3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art 72 ust la ustawy ooś (art. 86).

Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały 
uwzględnione w decyzjach, o których mowa w> art. 86 ustawy ooś, podlega egzekucji 
administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile 
przedsięwzięcie jest realizowane (art 86c)

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po 
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej 
wydaniu, podaje do publicznej wńadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach
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zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami 
organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, a także udostępnia na okres 14 dni 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej 
decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się 
odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 85 ust. 3). Dane o niniejszej decyzji 
zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie Ekoportalu (art. 21 ust. 2 pkt 9).

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

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 tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

Załączniki:
ł/ł - charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. PAD RES PV 3 Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 19, p. 10, 00-854 Warszawa.
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie (na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(j) A/a.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinki! 

ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka 1 24, 75-132 Koszalin.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.) załącznik - 
część I pkt 45, za niniejszą decyzję uiszczono opłatę skarbową w kwocie 205,00 z! na rachunek Miasta Szczecinek 
nr 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 - wpłaty dokonano dnia 09.09.2022 r.

mz
04 MtA
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URZĄD MIASTA SZCZECINEK 
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

- *"* uwivfumwv/aniacn
z dr- V/. M
Nr

o środowiskowych uwarunkoy/aniach

Zup. BURMISTRZA MIASTA
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Sciacfyn Lecki

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego
Na podstawie:
- art. 84 ust. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).

1. Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 
do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr: 1/9 
i 1/10 w obrębie 0016 w Szczecinku.

Zakres inwestycji obejmuje montaż zespołu paneli (modułów) fotowoltaicznych, 
umieszczonych na wolnostojących stelażach, składających się ze stalowej ocynkowanej ramy, 
aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących. 
Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona bezpośrednio do podłoża (pale wbijane w grunt 
przy pomocy kafara). Wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi modułami 
fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 5 m. W związku z postępem 
technologicznym inwestor nie wyklucza, iż moduły fotowoltaiczne będą umieszczone na 
trackerach (zastosowanie systemu nadążnego). System ten polega na ustawianiu się 
urządzenia w takiej pozycji, która w danej chwili zagwarantuje odpowiednie ułożenie paneli 
względem Słońca. W tym wariancie konieczne jest mocowanie stołów paneli w betonowych 
blokach. W ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej przewiduje się montaż do 3 szt. 
kontenerowych stacji transformatorowych, wyposażonych w transformatory (olejowe lub 
suche) oraz podłączenie inwerterów DC/AC (falowników). Ponadto instalacja wyposażona 
zostanie w układy pomiarowo-zabezpieczające, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie 
kablowe, przyłącze energii elektrycznej i inne oprzyrządowanie oraz ciągi komunikacyjne. 
Teren inwestycji zostanie odpowiednio ogrodzony.

Dojazd do planowanej elektrowni odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącego 
lokalnego układu drogowego. Inwestor planuje przyłączyć przedmiotową farmę 
fotowoltaiczną do sieci lokalnego operatora energetycznego. Dokładna lokalizacja i sposób 
wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej 
na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia. Inwestor dopuszcza możliwość realizacji 
budowy elektrowni fotowoltaicznej w etapach - każdy z etapów będzie mógł mieć moc 
zainstalowaną nieprzekraczającą 1 MW.

Działki inwestycyjne nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecinek (uchwała Nr XXVIII/257/2016 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 29 sierpnia 2016 r), na przedmiotowym terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy przekraczającej 
100 kW, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze, w niezbędnym do tego zakresie przestrzennym. Powierzchnia zabudowy 
przemysłowej (zabudowy systemami fotowoltaicznymi) wraz z towarzyszącą jej 
infrastrukturą wyniesie około 4,35 ha. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie usytuowane
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na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach foim ochrony przyrody, 
o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 916, zpóźn. zm.).

Z uwagi na charakter i skalę planowanej zabudowy oraz jej lokalizację, planowane 
przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się 
zatem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

Z przeprowadzonej szczegółowej analizy usytuowania przedsięwzięcia, 
uwzględniającej możliwe zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym 
i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania 
się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań 
planistycznych, wynika jednoznacznie, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające 
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich 
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz 
pozostałe formy ochrony przyrody objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Ponadto przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na 
realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967).

Biorąc pod uwagę charakter planowanego zamierzenia, jego lokalizację oraz określone 
w niniejszej decyzji warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji, jak i eksploatacji 
przedsięwzięcia, stwierdzono brak możliwości znacząco negatywnego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.
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