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Wierzbinek, 21.03.2023 r. 

Wójt Gminy Wierzbinek 

OŚiZP.6220.13.2022.TW 

DECYZJA  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 1, 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) – dalej „ustawy ooś” oraz § 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. z 2019 r., poz. 1839 

tekst jednolity/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku 

inwestora – Eneoz invest Sp. z o.o., ul. Gdyńska 8, 80-209 Chwaszczyno w przedmiocie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Teresewo 1 o mocy do 5 MW”                

na części działek ewid. nr 43/7 i 43/4 obręb Teresewo tj. przedsięwzięcia wymienionego                                

w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.                     

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                              

na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                     

w Koninie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Inowrocławiu.       

 

orzekam: 

 

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia                          

na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Teresewo 1 o mocy 

do 5 MW” na częściach działek ewid. nr 43/7 i 43/4 obręb Teresewo tj. przedsięwzięcia 

wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                              

na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/ oraz: 

1. Określam następujące warunki i wymagania (zgodnie z art. 84 ust. 1a „ustawy ooś”): 

a) pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 5 MW wraz z jej infrastrukturą przeznaczyć                 

do 3,45 ha łącznej powierzchni części działek o numerach ewid. 43/7 i 43/4 obręb 

Teresewo, gm. Wierzbinek; 

b) zlokalizować planowaną farmę fotowoltaiczną na tej części działek o numerach ewid. 

43/7 i 43/4 obręb Teresewo, gm. Wierzbinek, która nie została objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego (teren i obszar górniczy – korytarz odstawy 

węgla i infrastruktury technicznej oraz teren rolniczy); 

c) wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić 

wyłącznie w porze dziennej, tj. godz. 6:00 – 22:00; 

d) na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac 

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić                        

w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed 

zasypaniem wykopów; 

e) wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m 

przerwy między ogrodzeniem a gruntem; 

f) zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej; 

g) panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej 

krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi; 
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h) w przypadku obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie 

używać gatunków roślin obcego pochodzenia; 

i) koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego; 

j) na terenie przedsięwzięcia posadowić bateryjne magazyny energii z zapewnieniem 

wykonania szczelnych posadzek w tych obiektach; 

k) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażyć je w szczelne misy 

mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji 

gaśniczej; 

l) nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej i jej ogrodzenia                   

w porze nocnej; 

m) w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego 

celu czystą wodę bez dodatku detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków 

biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń; 

n) w trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny 

sprzęt budowalny i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji 

ropopochodnych, a zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw             

i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz 

magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych 

materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, 

zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu 

oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym 

uszczelnioną powierzchnię; 

o) odpady lub inne substancje niebezpieczne magazynować w szczelnych                                 

i oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający przed 

czynnikami atmosferycznymi oraz przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt; 

p) na każdym etapie przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych                  

w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić                       

w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt 

przekazać uprawionemu odbiorcy odpadów; 

q) magazyny energii zabezpieczyć przed możliwością emisji zanieczyszczeń                            

do środowiska gruntowo-wodnego; 

r) w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć                           

w przenośne toalety, wyposażonych w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki 

na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć uprawionym taborem               

do oczyszczalni ścieków; 

s) utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzone będzie                   

bez użycia nawozów sztucznych oraz środków ograniczających wzrost roślin lub 

innych środków ochrony roślin; 

t) w przypadku występowania kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak 

m.in. ciągi drenarskie, rurociągi czy rowy, kolizje te uzgodnić z właściwą gminną 

spółką wodną lub z zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy 

urządzania melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

uzasadnienie 

 

Inwestor – Eneoz invest Sp. z o.o., ul. Gdyńska 8, 80-209 Chwaszczyno wnioskiem z dnia 

28.03.2022 r. (data wpływu) zwrócił się do Wójta Gminy Wierzbinek o wydanie decyzji                        

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej Teresewo 1 o mocy do 5 MW” na części działek 

ewid. nr 43/7 i 43/4 obręb Teresewo tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. 

b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/. 
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Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie został oznaczony na załączonych                  

do wniosku inwestora kopiach map ewidencyjnych. 

Organ wszczynając postępowanie przeanalizował lokalizację przedsięwzięcia i na początku 

ustalił, iż dla części działek nr 43/7 i 43/4 obręb ewidencyjny Teresewo, położonej w gm. 

Wierzbinek, na której Inwestor planuje realizację przedsięwzięcia gmina nie posiada aktualnie 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Organ nie widzi zatem 

niezgodności w trybie art. 80 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. Pozostała powierzchnia części działek nr 43/7 i 43/4 

obręb ewidencyjny Teresewo, wyłączona spod planowanej inwestycji została objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (teren i obszar górniczy – korytarz 

odstawy węgla i infrastruktury technicznej oraz teren rolniczy). 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 

tekst jednolity/ przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy przedsięwzięcia wskazanego w § 3 

ust. 1 pkt 54 lit. b), zalicza się więc do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko może być stwierdzony. W związku z tym organ gminy zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) – dalej „ustawy ooś” wystąpił                      

z wnioskiem znak: OŚiZP.6220.13.2022.TW do właściwego Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie                   

oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni                        

w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie opinią sanitarną znak: 

ON.NS.9011.8.64.2022 z dnia 31.05.2022 r. (data wpływu)  nie  stwierdził potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po analizie posiadanej 

dokumentacji wniosku inwestora, mając na uwadze charakterystykę i lokalizację 

przedsięwzięcia oraz wskazane w karcie informacyjnej rozwiązania chroniące środowisko 

uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone                  

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 do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania                          

na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni                              

w Inowrocławiu opinią znak: BD.ZZŚ.1.435.185.2022.GW z dnia 25.05.2022 r. (data 

wpływu) wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania                         

na środowisko dla badanego przedsięwzięcia lokalizowanego na nieruchomościach 

oznaczonych numerami geodezyjnymi: 43/7 i 43/4 obręb ewidencyjny Teresewo, położonej w 

gm. Wierzbinek. Wskazał jednak na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań, które organ gminy w całości 

uwzględnił w osnowie niniejszej decyzji. 

Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej po analizie zgromadzonej dokumentacji                

w sprawie w swojej opinii stwierdził, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry,               

dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1967), w 

regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć i położona jest na obszarze jednolitej części 

wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem:  

PLRW600020188151 - „Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna”; typ: 

„20”. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan 

chemiczny. Stan tej silnie zmienionej części wód (SZCW) oceniono jako zły. Ryzyko 

nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone, JCWP jest monitorowana. 
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Ponadto organ w swojej opinii stwierdził, że planowane przedsięwzięcie położone jest                     

w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600062,                         

o aktualnie dobrym stanie ilościowym i słabym stanie chemicznym. Celem środowiskowym 

dla ww. JCWPd jest dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru Cl 

(ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) i dobry stan ilościowy; odstępstwo – ustalenie 

celów mniej rygorystycznych – brak możliwości technicznych (2021). JCWPd jest zagrożona 

ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych celów środowiskowych, JCWPD jest monitorowana.  

Przedsięwzięcie jest planowane poza obrębem głównych zbiorników wód podziemnych 

(GZWP). Organ wodny określił również, iż planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane 

poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne /Dz. 

U. z 2021, poz. 624 tekst jednolity/, a także poza obszarami objętymi ochroną ujęć wód                         

i obszarami objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

/Dz.U. z 2021, poz. 1098 t. j./. 

Organ wodny mając to wszystko na względzie, po analizie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane 

w karcie rozwiązania techniczne chroniące środowisko stwierdził, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz                  

na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 

ustawy Prawo wodne /Dz. U. z 2021, poz. 2233 tekst jednolity/, określonych dla nich                         

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Organ wodny nie widzi 

potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią                                     

znak: WOO-IV.4220.636.2022.KL.5 z dnia 05.01.2023 r. ocenił dane przedsięwzięcie jako 

inwestycję nie wymagającą przeprowadzania oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia                      

na środowisko, wskazał jednak na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań, które organ gminy w całości 

uwzględnił w osnowie niniejszej decyzji.  

Organ opiniujący biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizował: rodzaj, 

cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego 

realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości 

ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi 

przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, 

emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół 

przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających 

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub 

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ                

na krajobraz. 

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie 

danych zawartych w karcie przedsięwzięcia organ gminy ustalił, że planowane 

przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej Teresewo 1 o mocy do 5 MW na 

działkach o numerach ewidencyjnych: 43/7 i 43/4, obręb Teresewo, gmina Wierzbinek. 

Zgodnie z kartą inwestycji całkowita łączna powierzchnia tych działek wynosi 3,9 ha. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na części tych działek nie objętej miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, na powierzchni łącznej wynoszącej 3,45 ha. 

Wnioskodawca nie wyklucza etapowania przedsięwzięcia. Docelowo instalacja składać się 

będzie z: paneli fotowoltaicznych w liczbie 11112 szt. o łącznej mocy do 5 MW, konstrukcji 

wsporczych – stołów fotowoltaicznych, inwerterów fotowoltaicznych w ilości do 100 szt., 

stacji transformatorowych w liczbie do 5 szt. umieszczonych w kontenerze, magazynów 

energii niepowiązanych trwale z gruntem - posadowione zostaną na utwardzonym gruncie 

przy stacjach transformatorowych. Alternatywnie, zakłada się, że stacje transformatorowe 

połączone zostaną z magazynami energii. Ponadto planuje się budowę: instalacji 

energetycznej, ogrodzenia oraz towarzyszącej infrastruktury elektrycznej. Miejsce 
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przyłączenia do krajowej sieci energetycznej zostanie określone w warunkach przyłączenia 

wydanych przez operatora sieci. Przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej 

inwestycji, przeznaczonej pod drogę gruntową umożliwiającą dojazd do urządzeń.     

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, 

uwzględniając fakt, iż na terenie przedsięwzięcie nie będę występowały zorganizowane źródła 

emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, 

nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem 

emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów 

poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie 

eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość 

powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą 

procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak 

oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, lit. c, lit. d i lit. e ustawy ooś na podstawie 

przedłożonej dokumentacji ustalono, że teren objętych wnioskiem stanowi grunt użytkowany 

rolniczo. W oparciu o  kartę przedsięwzięcia i jej uzupełnieniem oraz ogólnodostępne dane 

teleinformatyczne ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są po 

stronie północnej w odległości ok. 120 m od granicy działki objętej wnioskiem. Źródłem 

emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim pojazdy poruszające 

się po terenie zainwestowania oraz prace związane z montażem instalacji. Będą to 

oddziaływania krótkotrwałe i odwracalne. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej na 

tym etapie sformułowano warunek, aby wszelkie prace oraz ruch pojazdów prowadzić 

wyłącznie w porze dnia. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym 

źródłem emisji hałasu będzie praca stacji transformatorowych umieszczonych w kontenerze,    

o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 83 dB oraz magazynów energii przy każdej 

stacji transformatorowej o poziomie mocy akustycznej 85 dB. Dodatkowo na terenie 

inwestycji zostanie zamontowane 100 inwerterów o maksymalnym poziomie mocy 

akustycznej 65 dB. Transformatory oraz inwertery będą pracować w porze dnia. Przyjęto, że 

ich maksymalny czas pracy będzie wynosił 16h/dobę. Natomiast magazyny energii będą 

pracowały przez całą dobę. Ruch pojazdów po terenie inwestycji będzie wynikał z prac 

serwisowych i będzie sporadyczny. Transformatory z magazynem energii zostaną 

rozmieszczone wzdłuż działki realizacyjnej. Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, 

że na najbliższych terenach chronionych akustycznie nie wystąpią przekroczenia wartości 

dopuszczalnych poziomu hałasu. Prognozowany poziom hałasu na granicy najbliższego 

terenu chronionego akustycznie w porze dziennej wyniesie 35,6 dB (14,4 dB poniżej poziomu 

dopuszczalnego) a w porze nocnej, 33,0 dB (7 dB poniżej poziomu dopuszczalnego). Biorąc 

pod uwagę skalę planowanego przedsięwzięcia, parametry akustyczne planowanych                          

do zastosowania transformatorów, inwerterów i magazynów energii oraz ich liczbę                           

i lokalizację, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury 

energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448). 

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz 

przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu                      

do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczących 

powiązań, ani znaczącego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi 

przedsięwzięciami. Najbliższe 4 inne elektrownie słoneczne planowane są do realizacji                   

w odległości: 0,2 km w kierunku południowo-wschodnim, 0,38 km w kierunku wschodnim, 

0,86 km w kierunku północno-wschodnim i 0,9 km w kierunku zachodnim. Są to odległości 

znacznie większe niż maksymalny zasięg ponadnormatywnego oddziaływania, który dla 
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przedmiotowej instalacji wynosi 50 m. Z tego względu efekt oddziaływania skumulowanego 

będzie znikomy albo nie wystąpi w ogóle. 

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do 

zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy uznać, że przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami                

i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie 

nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych 

awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r.  

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie 

geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem wystąpienia katastrofy naturalnej, 

w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Zastosowanie 

magazynów energii niesie ze sobą zwiększone niebezpieczeństwo pożarowe jednak biorąc 

pod uwagę stosowane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia należy uznać, że zagrożenie to 

będzie ograniczone.  

Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały 

posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na 

postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji 

energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z 

innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu. 

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że 

eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym 

zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Na etapie budowy, 

w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać z kontenera 

sanitarnego, a ścieki przekazywać specjalnej firmie. W karcie informacyjnej wskazano, że 

mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie z wykorzystaniem wody. Woda będzie 

dostarczona na teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Nie 

planuje się użycia detergentów. Sformułowano zatem odpowiedni warunek, dając jednak 

możliwość używania środków biodegradowalnych w przypadku poważniejszych zabrudzeń. 

Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, lecz będą 

infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Zabezpieczenie środowiska gruntowo-

wodnego realizowane będzie poprzez instalację indywidualnej misy olejowej dla 

pojedynczego transformatora. Pojemność misy olejowej powinna wynosić 110% zawartości 

oleju w transformatorze zgodnie z normą PN-E-05115. Transformator umieszczony zostanie 

w kontenerze. Planowane do zainstalowania magazyny energii będą bateriami umieszczonymi 

w specjalnym kontenerze. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na 

środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji.  

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie 

odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia 

odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach 

szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace 

budowlane. Powstaną wówczas głównie odpady opakowaniowe, mieszaniny metali i odpady 

z budowy, które powinny być zbierane selektywnie do odpowiednich pojemników,                          

a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania. W trakcie eksploatacji wytwarzane 

będą jedynie odpady związane z pracami konserwatorskimi urządzeń technicznych.                         

W przypadku awarii mogą powstać odpady niebezpieczne. Część odpadów może być 

wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Wówczas 

świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami 

w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapie likwidacji 

przedsięwzięcia odpady, głównie w postaci zużytych urządzeń i mieszanin metali ale również 

odpadów niebezpiecznych, przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do dalszego 
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zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.  

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i, lit. j 

ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-

błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach 

ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach 

wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, oraz obszarów przylegających do jezior                      

i lasów. Przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a także na obszarach uzdrowiskowych 

i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o dużej 

gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje 

się przekroczenia standardów jakości środowiska. 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, biorąc 

pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia należy uznać, iż jego realizacja i eksploatacja nie będzie 

wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem                              

na różnorodność biologiczną. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych 

materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza 

obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło PLH040007 i obszar specjalnej 

ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska PLB040004, oddalone o 6,9 km od przedsięwzięcia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie 

będzie się wiązać z koniecznością wycinki drzew.  

W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zadrzewienia śródpolne                          

i znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne. Powierzchnia elektrowni obsiana 

zostanie roślinnością trawiastą, która będzie wykaszana i usuwana. Celem ochrony lokalnej 

bioróżnorodności nałożono warunek, aby do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej 

elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia. W celu ochrony 

ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w pobliżu planowanego przedsięwzięcia 

zbiorników wodnych nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków 

ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem 

migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce 

przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada 

przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli 

słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności              

i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion,  

a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność.  

W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych w niniejszej decyzji 

nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt, 

a w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 

m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Celem zmniejszenia efektu olśnienia nałożono 

warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy 

negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę 

ożywioną nałożono w opinii warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej 

ogrodzenia w porze nocnej.  

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami 

chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew oraz realizację 

przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego 

negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność 

biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków,                    

w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
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oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, 

a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla 

których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje 

pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi 

obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie 

wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony                      

ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Wójta Gminy Wierzbinek dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość                          

i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość                            

i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań                         

z innymi przedsięwzięciami. Ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 

pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 

transgranicznie oddziaływać na środowisko. 
W toku prowadzonego postępowania zobowiązany jest do analizy wszystkich 

zgromadzonych w postępowaniu dowodów. Mając na względzie w/w opinie organów 
opiniujących oraz własną analizę zgromadzonych w sprawie dokumentów stwierdza się 
zgodnie z art. 63 ust. 1 i 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, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

    Biorąc pod uwagę powyższą analizę kolejnych etapów postępowania wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia o wyżej 

wymienionej treści jest uzasadnione. Na żadnym z etapów postępowania nie wpłynęły uwagi                        

i wnioski stron, a postępowanie organ skutecznie zakończył obwieszczeniem z dnia 

27.01.2023 r. w trybie art. 49, art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego. 
W prowadzonym postępowaniu odstąpiono od zapewnienia możliwości udziału 

społeczeństwa, ponieważ dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie przeprowadzano oceny 

oddziaływania na środowisko (art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 –                               

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

 

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 

pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA). 

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                   

i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 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. 1a ustawy. Złożenie 
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wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 

4 i 4b ustawy. 

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,                  

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, 

która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, 

na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa 

w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej 

instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji   

o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, 

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, 

jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie 

wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

 

 

 

 
Wójt Gminy Wierzbinek 

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Eneoz invest Sp. z o.o. – WNIOSKODAWCA 

 ul. Gdyńska 8, 80-209 Chwaszczyno 

2. Wszystkie strony postępowania zgodnie 

   z art. 49 kpa (art. 74 ust. 3 ustawy ooś) 

 

a/a 


