Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 02 grudnia 2021 r.
GŚ.6220.16.2021
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 Elektrowni PV 62 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
reprezentowanej przez pełnomocnika – Izę Michałek, 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 Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości
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).
Uzasadnienie:
W dniu 04.10.2021 r. do organu – Wójta Gminy Wizna, wpłynął wniosek Elektrowni
PV 62 Sp. z o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości 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.
W dniu 09.10.2021 r. obwieszczeniem znak GŚ.6220.16.2021 tutejszy organ
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
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
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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.6220.16.2021 z dnia 08.10.2021 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
Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży Opinią Nr 135.NZ.2021 z dnia
21.10.2021 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, a jego realizacja i funkcjonowanie zgodnie
z opracowaną kartą informacyjną oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi nie
pogorszy środowiska przyrodniczego i nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie
człowieka.
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, działający z upoważnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postanowieniem znak
WSTII.4220.254.2021.MM z dnia 22.10.2021 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).
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w opinii znak BI.ZZŚ.5.4360.338.2021.HN z dnia 25.10.2021 r. określił, że dla
przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko a analiza KIP pozwala na stwierdzenie, że 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 Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października
2016 r.
W toku postepowania organ ustalił i zważył, co następuje poniżej.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Wizna, na działce o nr ewid. 16 obręb
Wizna. Na analizowanym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego.
Powierzchnia działki o numerze ewidencyjnym 16 w miejscowości Wizna, na
której będą posadowione urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej i
zespół kontenerowy wynosi ok. 3,1492 ha. Grunty, na których planowana jest
inwestycja w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty orne, pastwiska trwałe.
Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi do 2,6615 ha.
Obszar faktycznie zajęty pod zabudowę bezpośrednio przez zespół paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pozostałą powierzchnię
przeznaczoną do przekształcenia (nie wliczając przerw między rzędami paneli,
pomiędzy którymi powierzchnia nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie
czynna) obejmie powierzchnię do 1,2531 ha.
Działka przeznaczona pod inwestycję stanowi grunty orne, pastwiska trwałe,
składające się z gruntów klasy bonitacyjnej RIIIb, RIVa, RIVb, RV, PsIV. Przedmiotowe
przedsięwzięcie usytuowane zostanie na gruntach RIVa, RIVb, RV, PsIV. Obecnie teren
działki porośnięty jest przez roślinność należącą do gatunków roślin synantropijnych; są
to zbiorowiska roślinności przeznaczonej pod uprawę rolną nie podlegające żadnej
ochronie.
Po wykonaniu instalacji w czasie eksploatacji elektrowni słonecznej teren
biologicznie czynny zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej tzn. planuje się
zasianie trawy, która będzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku. Na obszarze
inwestycji nie planuje się wykonania fundamentów pod konstrukcje paneli
fotowoltaicznych przez co profil gruntu pozostanie bez zmian. Ze względu na swoją
charakterystykę inwestycja w żaden sposób nie wpłynie stan prawny i faktyczny
przyległych nieruchomości – ich właściciele będą mogli dalej je uprawiać
według własnego uznania.
Planowana do realizacji inwestycja przewiduje się zamontowanie do 4000 sztuk
paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą.
Planowane jest przyłączenie elektrowni słonecznej do istniejącej linii
napowietrznej średniego napięcia. Dokładna lokalizacja i sposób wykonania
przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na
etapie uzyskania Warunków Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Panele
fotowoltaiczne nie będą wyposażone w zintegrowany system magazynowania energii
(akumulatory).
Elektrownia
słoneczna
będzie
współpracować
z
siecią
elektroenergetyczną przekazując do niej całą wyprodukowaną energię elektryczną. Na
etapie eksploatacji zespół
paneli fotowoltaicznych
będzie bezobsługowy,
niewymagający budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
W trakcie funkcjonowania farmy fotowoltaicznej będą powstawały jedynie niewielkie
ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych.
Odpady te będą segregowane i przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo i nie wymagają konserwacji.
Czyszczenie ich jest sporadyczne, odbywa się 1- 2 razy do roku i trwa około 3 dni. Panele
czyści się głównie w przypadku powstania lokalnych zabrudzeń. Czyszczenie odbywa się
na różne sposoby, np. za pomocą szczotki na wysięgniku oraz wody zdemineralizowanej
(przyjaznej środowisku), która nie pozostawia smug. Wodę tę należy traktować tak jak
wody opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, stosuje się wodę i środki
biodegradowalne. Techniki mycia paneli są przyjazne dla środowiska i całkowicie dla
niego bezpieczne. Po wykonaniu instalacji, w czasie eksploatacji elektrowni słonecznej
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teren biologicznie czynny zostanie zachowany. Planuje się zasianie trawy, która będzie
koszona i usuwana co najmniej raz w roku. Na obszarze inwestycji nie planuje się
wykonania fundamentów pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych przez co profil gruntu
pozostanie bez zmian. W zasięgu bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia nie
występują obszary podlegające ochronione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 – j.t). Ponadto, konwersja energii słonecznej
w energię elektryczną to odnawialne, czyste źródło energii. Nie emituje pól
elektromagnetycznych, przekraczających dopuszczalne ich poziomy w środowisku. Nie
powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wytwarza stałych produktów
ubocznych. Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzysząca nie są źródłem
ponadnormatywnego hałasu. Z uwagi na fakt, iż realizacja przedsięwzięcia polega na
wykorzystaniu źródeł energii słonecznej oraz nie będzie wywierała wpływu na stan
powietrza ani nie zmieni lokalnych warunków środowiskowych, planowane
przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na klimat lokalny, zwiększając wykorzystanie energii
odnawialnej. Przedsięwzięcie nie wykazuje wrażliwości na ekstremalne zjawiska
pogodowe, np. powodzie, gdyż nie jest zlokalizowane na terenach zagrożonych
powodzią czy terenach osuwisk mas ziemnych. Ustosunkowując się do zapisów
zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 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 ustalono, co następuje: planowane
przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą
wykorzystywane zasoby naturalne. Przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu
używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia
poważnej awarii. Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 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).
Zgodnie z publikacją: Ochrona Środowiska przed polami elektromagnetycznymi (…)
informator dla administracji samorządowej (S. Różycki, Warszawa 2011r.) – spośród
planowanych do zainstalowania urządzeń i instalacji jedynie napowietrzne linie kablowe
i stacje transformatorowe o napięciu 110kV i wyższym mogłyby stanowić źródło
promieniowania elektrycznego, którego poziomy na terenach sąsiednich mógłby
osiągnąć wartości zbliżone do dopuszczalnych. Zgodnie z dostępnymi informacjamimetody obliczeniowego wyznaczania rozkładów pól elektrycznych i magnetycznych w
otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych są dobrze rozpoznane i potwierdzone
pomiarowo, stąd instalacje elektroenergetyczne projektowane są w sposób
zapewniający dotrzymanie dopuszczalnych parametrów pól elektromagnetycznych w
ich sąsiedztwie. Wokół kontenerowych (zabudowanych) stacji transformatorowych i
podziemnych linii kablowych nie stwierdza się przekroczeń poziomów pola
elektromagnetycznego, gdyż ściany budynków i grunt działają ekranująco na pole
elektryczne o częstotliwości 50 Hz.
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
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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: „Jedwabianka” o kodzie
PLRW200017263129 o złym stanie, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych.
Teren przedsięwzięcia znajduje się także w obszarze jednolitych części wód
podziemnych kod: PLGW200051 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 26.10.2021 r. znak
GŚ.6220.16.2021, strony postępowania zostały poinformowane o zebraniu materiału
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.
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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

z up. Wójta Gminy Wizna

Signed by /
Podpisano przez:
Włodzimierz
Paweł Łąka
Date / Data:
2021-12-02 11:08

Włodzimierz Łąka
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 Ostrołęce, ul. Poznańska 9, 07409 Ostrołęka.
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