Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 19 listopada 2021 r.
GŚ.6220.12.2021
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust.
1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.) zwanej
dalej „ustawą ooś” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późń. zm.), w związku z § 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), po
rozpatrzeniu wniosku PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,
reprezentowanych przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Gil oraz zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych
II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Dyrektora
Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna;
2. określam następujące warunki realizacji inwestycji:
- wykonać ogrodzenie typu autostradowego (dolna krawędź siatki powinna być
na wysokości ok. 0,2 m od poziomu gruntu, w celu umożliwienia migracji małych
zwierząt);
- zachować istniejące zadrzewienia występujące na działce.
Uzasadnienie:
W dniu 15.09.2021 r. do organu – Wójta Gminy Wizna, wpłynął wniosek PCWO
Energy Projekt Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.
nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna.
Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowane jest jako: „zabudowa
przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na
obszarach innych niż wymienione w lit. a”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Wizna, na działce o nr ewid. 44/1 obręb
Rutkowskie, która nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W dniu 20.09.2021 r. obwieszczeniem znak GŚ.6220.12.2021 tutejszy organ
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
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Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli
obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
W myśl przywołanego przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko – stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach:
- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- po zasięgnięciu opinii organu państwowej inspekcji sanitarnej w przypadku
przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 2127, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli
planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 tut. organ pismami znak
GŚ.6220.12.2021 z dnia 20.09.2021 r. zwrócił się do
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w
Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, działający z upoważnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postanowieniem znak
WSTII.4220.232.2021.MM z dnia 30.09.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ powinien zalecić wykonanie
ogrodzenia typu autostradowego (dolna krawędź siatki na wysokości ok. 0,2 m od
poziomu gruntu, w celu umożliwienia migracji małych zwierząt) oraz zobowiązać
inwestora do zachowania istniejących zadrzewień występujących na działce.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w opinii znak BI.ZZŚ.1.4360.325.2021.BG z dnia 01.10.2021 r. określił, że dla
przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży Opinią Nr 124.NZ.2021 z dnia
04.10.2021 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
W toku postepowania organ ustalił i zważył, co następuje poniżej.
Planowana do realizacji inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną
do jej funkcjonowania. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną
z odnawialnego źródła jakim jest energia słoneczna. Energia elektryczna będzie
przesyłana bezpośrednio do krajowego systemu elektroenergetycznego bez użycia
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systemu magazynowania energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne w ilości do 7500
sztuk zostaną połączone w zestawy (rzędy, stringi), a następnie z inwerterami za pomocą
nadziemnych przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych po konstrukcjach
wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemię. W celu wyprowadzenia mocy
z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie podziemnej linii kablowej, pomiędzy
stacją kontenerową a miejscem przyłączenia do sieci. Podziemna trasa kablowa będzie
się znajdować na niedużej głębokości, na przygotowanym do tego podłożu z warstwą
podsypki oraz zabezpieczona taśmą ostrzegawczą.
W ramach realizacji inwestycji nie jest planowany montaż systemu płoszenia
zwierząt. Ogniwa pod wpływem promieniowania słonecznego będą wytwarzały energię
elektryczną. Tak wyprodukowana energia elektryczna po dostosowaniu jej do energii
elektrycznej wg normy PN-EN 50160:2012 (z późn. zm.) zostanie przekazana bezpośrednio
do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej
wynosi do około 30 lat. Monitoring pracy instalacji będzie odbywał się przez lokalnego
dystrybutora energii elektrycznej oraz przez krajową dyspozytornię mocy. Ze względu na
występowanie powierzchni biologicznie czynnej konieczne będzie koszenie roślinności
trawiastej. Nie przewiduje się stosowania herbicydów oraz innych substancji do
ograniczania wzrostu roślin. Dodatkowo panele fotowoltaiczne są fabrycznie pokrywane
powłoką antyrefleksyjną, która znacząco ograniczy możliwość imitacji lustra wody. Ze
względu na konieczność utworzenia trasy kablowej, odbędą się roboty ziemne. Roboty
zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, a naruszenie szaty roślinnej znajdującej
się na terenie przeznaczonym pod inwestycję będzie miało charakter krótkotrwały
i odwracalny.
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 kierunki spływu powierzchniowego.
Inwestycja będzie realizowana na części działki o nr ewid. 44/1 obręb Rutkowskie
o pow. do 1,70 ha. Całkowita powierzchnia działki wynosi 2,71 ha. Najbliższy budynek
mieszkalny znajduje się na dz. 152, w odległości ponad 550 m, w kierunku północnowschodnim. Mając na uwadze odległość oraz lokalizację budynków gospodarczych
pomiędzy budynkiem mieszkalnym a inwestycją, należy przyjąć, iż planowana farma
fotowoltaiczna nie będzie oddziaływać na okoliczną zabudowę.
Teren przeznaczony pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia stanowią
gleby orne o niskich klasach bonitacyjnych (RIVb, RV, RVI). Jest to typowy
agroekosystem, tj. ekosystem zantropogenizowany, silnie uproszczony, co przekłada się
na ubogą fitocenozę rozpatrywanego obszaru. Na terenie przeznaczonym pod
inwestycję oraz w najbliższym otoczeniu oprócz roślin uprawnych stwierdzono
występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin segetalnych i ruderalnych.
Inwestycja na etapie funkcjonowania nie będzie powodowała emisji ścieków oraz
zanieczyszczeń do atmosfery. Wszystkie ewentualne ścieki socjalne jakie zostaną
wytworzone na etapie realizacji inwestycji będą w odpowiedni do tego sposób
zagospodarowane. Woda opadowa, która będzie obmywać panele nie ulegnie
dodatkowej mineralizacje czy też wzbogaceniu o związki metali oraz soli. Na etapie
budowy bądź likwidacji inwestycji nie nastąpi tankowanie pojazdów mechanicznych,
przez co nie ma zagrożenia skażenia terenu węglowodorami oraz ich pochodnymi.
Inwestycja nie wymaga wykonywania głębokich wykopów, przez co nie nastąpi
obniżenie zwierciadła wód gruntowych zarówno na terenie inwestycji jak i w jej
okolicach. Wbijana konstrukcja wsporcza ze względu na zajmowaną przez nią małą
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powierzchnię, nie spowoduje obniżenia zwierciadła wód gruntowych, a dzięki
wykonaniu jej ze stopu antykorozyjnego nie nastąpi jej rdzewienie; nie nastąpi także
wzrost kwasowości bądź zasadowości wód gruntowych.
Nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku w trakcie prowadzenia
prac budowlanych. Nie nastąpi zatem wabienie ani odstraszanie zwierząt.
Oddziaływanie ze strony hałasu nie zakłóci naturalnego funkcjonowania zwierząt, w tym
ptaków.
Projektuje się zastosowanie stalowej, ocynkowanej wolnostojącej konstrukcji
montażowej pod panele fotowoltaiczne, składającej się z ramy, pionowych i poziomych
profili nośnych oraz elementów mocujących. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone
do podłoża za pomocą pionowych pali przez uprawnionych do tego,
wyspecjalizowanych fachowców. Na bieżącym etapie prac projektowych można
określić tylko szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz
energię potrzebną do realizacji każdego z etapów przedsięwzięcia. Wystąpi tutaj
standardowe zapotrzebowanie na: materiały budowlane takie jak: piasek, żwir itp., które
będą potrzebne do stabilnego umocowania słupów stalowych, niezbędnych do
budowy ogrodzenia, oraz montażu konstrukcji wsporczych; możliwe zużycie wody na
potrzeby socjalno-bytowe osób prowadzących montaż obiektów, paliwo: niezbędne
w trakcie transportu i montażu elementów farmy fotowoltaicznej, do napędu maszyn
i urządzeń. Nie przewiduje się tutaj zapotrzebowania na: energię elektryczną
pochodzącą z sieci elektroenergetycznej, bądź agregatu prądotwórczego. Przewiduje
się stały pobór wody z miejscowych wodociągów na potrzeby robót budowlanych, gdyż
w procesie technologicznym, montażu konstrukcji wsporczych pod panele, stosowane
będą jedynie wbijane elementy stalowe, bądź prefabrykowane bloczki betonowe (a
zatem woda wodociągowa nie jest konieczna). Planuje się wykonanie odpowiednich
działań techniczno-organizacyjnych, które zostaną podjęte w celu ograniczenia
ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Dla ochrony powietrza przed emisją
gazów: samochody transportowe będą spełniać wymagane prawem normy emisyjne;
na placu budowy będą znajdować się środki mające na celu wstępne ograniczenie
szkód wywołanych przypadkowymi wypadkami np. w celu ograniczenia skażenia gruntu
poprzez oleje i paliwa zaplecze budowy zostanie zaopatrzone w sorbenty. Prace
budowlane będą wykonywane w godzinach 6-22, w celu ograniczenia oddziaływania
hałasu przez maszyny budowlane. W czasie prowadzenia prac ziemnych zostanie
zwrócona uwaga na zabezpieczenie wód podziemnych, glebowych oraz
powierzchniowych przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Ścieki sanitarno-bytowe,
wytworzone na etapie budowy oraz na etapie likwidacji inwestycji zostaną odebrane
przez odpowiednie firmy zewnętrzne. Składowanie oraz usuwanie odpadów zostanie
wykonane selektywnie, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, i wykonane przez
wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, posiadającą odpowiednie pozwolenia oraz
możliwości techniczne do ich unieszkodliwiania.
W fazie realizacji i likwidacji zostaną zastosowane następujące rozwiązania: ograniczenie
zajętości terenu oraz ilości i długości prac, wytyczenie ścieżki kablowej w taki sposób, by
jej realizacja nie wiązała się z wycinką zadrzewień, wykonanie podziemnej trasy kablowej
w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka kolizji awifauny z przewodami
energetycznymi, zabezpieczenie kabli warstwą izolacyjną w celu wyeliminowania ryzyka
ich przegryzienia przez gryzonie. Ogrodzenie oraz stacja transformatorowa zostanie
pomalowana w odcieniach szarości i/lub zieleni w celu zmniejszenia widoczności
przedsięwzięcia w krajobrazie. Wykopy będą prowadzone w okresach suchych, tak by
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nie dopuścić do tworzenia w nich zastoisk. Zastosowane będą urządzenia i rozwiązania
techniczne ingerujące w środowisko w jak najmniejszym stopniu, a w miejscach gdzie jest
to możliwe i technicznie zasadne prace będą wykonywane ręcznie. Tankowanie i
naprawa pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego
przeznaczonych miejscach. Dopuszcza się możliwość tankowania sprzętu budowlanego
na terenie budowy przy wykorzystaniu mat absorbujących i zachowaniu należytej
ostrożności. Używane będą jedynie sprawne technicznie maszyny i pojazdy zgodnie z ich
przeznaczeniem, a silniki pojazdów podczas postoju będą wyłączane.
Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno –
błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych
i w ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich,
obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych
zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach
przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach, obszarach
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach
sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie jest
zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
Występowanie emisji i innych uciążliwości może wystąpić w fazie realizacji
przedsięwzięcia. W trakcie trwania robót zostaną wytworzone odpady, wzrośnie
natężenie hałasu, emisja spalin i zapylenie spowodowane pracą sprzętu oraz możliwość
skażenia gruntu niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Występujące
i potencjalne na tym etapie oddziaływania będą miały zasięg lokalny (w granicach
prowadzonej budowy), małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy.
Prawidłowa organizacja robót zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko.
Teren przedsięwzięcia pod względem hydrogeologicznym zlokalizowany jest
w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: „Biebrza od Ełku do ujścia” o
kodzie RW200024262999 o złym stanie, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych oraz JCWP „Cetna” o kodzie RW200017262989 również zagrożonej
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Teren przedsięwzięcia znajduje się także w obszarze jednolitych części wód
podziemnych kod: PLGW200032 o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem
ustanowionych dla niej celów środowiskowych. Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na
realizację celów środowiskowych.
Ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej
oddziaływania do rejonu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego
oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1
pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia, przy
uwzględnieniu jego usytuowania, istniejącego i planowanego użytkowania terenu,
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
Przed wydaniem decyzji, obwieszczeniem z dnia 08.10.2021 r. znak
GŚ.6220.12.2021, strony postępowania zostały poinformowane o zebraniu materiału
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niezbędnego do wydania decyzji.
W terminie określonym w obwieszczeniu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
W tym stanie należało orzec jak we wstępie.
Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu
danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na
podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 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.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta
Gminy Wizna w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron
postępowania) decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
zrzeczenia się odwołania, stronie nie będzie przysługiwać możliwość zaskarżenia
decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne
cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja
podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron.
3. 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, decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.
72 ust. 1a. Wniosek ten lub zgłoszenie powinno być złożone w terminie 6 lat od
dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b w/w ustawy.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Signed by /
Podpisano przez:

z up. Wójta Gminy Wizna
Włodzimierz Łąka

Włodzimierz
Paweł Łąka
Date / Data:
2021-11-19 11:55

Załącznik:
- Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Strony postępowania;
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, ul. Ks. Janusza I 1, 18-400 Łomża;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie, ul. 29 Listopada 5,
16-300 Augustów..
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