WÓJT GMINY KLEMBÓW
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Powiat Wołomiński,
woj. mazowieckie

GOŚ.6220.15.11.2021

Klembów, 3 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., zwanej dalej Kpa)
zawiadamiam,
że dnia 3 marca 2022 roku została wydana decyzja nr 6220.15.2021 Wójta Gminy Klembów o
środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy 0,9999 MW w miejscowości Roszczep” planowanego na działce o nr
ewid. 501/2 położonej w obrębie Roszczep, gmina Klembów, powiat wołomiński,
województwo mazowieckie.
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają
prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją w każdym stadium
postępowania. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr.
Żymirskiego 38, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
ooś, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klembów oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt
/-/ Rafał Mathiak

Otrzymują:
1. strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa.
2. a/a.

Wywieszono dnia 4.03.2022r.
Zdjęto dnia………………….

WÓJT GMINY KLEMBÓW
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Powiat Wołomiński,
woj. mazowieckie

Klembów, dnia 3 marca 2022 r.

GOŚ. 6220.15.10.2021

DECYZJA Nr 6220.15.2021
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 75 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt
2,art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 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 2021 roku poz. 2373 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku [….], która wystąpiła do Wójta Gminy Klembów
stwierdzam
I.

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9999 MW w
miejscowości Roszczep”

II.

konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1
pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś tj oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa
art. 82 ust.1 pkt 2 lit b ustawy ooś

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod
kątem występowania gatunków chronionych ich siedlisk oraz zwierząt objętych
ochroną gatunkową, w kontekście przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;
2. otwarte wykopy ziemne na terenie budowy należy zabezpieczyć (wygrodzenia,
przykrycia) przez możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt; należy również
regularnie kontrolować do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia w nich
poszczególnych osobników należy je ewakuować poza teren budowy, z zastosowaniem
przepisów odrębnych;
3. wykonać ogrodzenie terenu inwestycji bez podmurówki, z wolną przestrzenią od
poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia o wysokości co najmniej 20 cm;
4. przy realizacji farmy należy zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni
antyrefleksyjnej;
5. zaleca się koszenie powierzchni zadarnionych od środka farmy do jej skrajów oraz
mycie powierzchni modułów ( czystą wodą lub z zastosowaniem wody z dodatkiem
substancji biodegradowalnych) poza okresem kwiecień – lipiec i nie częściej niż
dwukrotnie w ciągu roku;

6. zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie
przekształconym antropogenicznie, zabezpieczonym przed niekontrolowanym
wyciekiem substancji ropopochodnych;
7. po zakończeniu budowy farmy teren niezabudowany i nieutwardzony należy obsiać
mieszanką rodzinnych gatunków traw zielnych, przy uwzględnieniu panujących
warunków siedliskowych;
8. teren inwestycji wyposażyć należy w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie
usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
9. należy przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega
wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega
przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
10. w momencie wycieku paliwa należy oczyść miejsce za pomocą sorbentów substancji
ropopochodnych, następnie niezwłocznie zebrać je i przekazać do utylizacji
odpowiednim podmiotom do tego uprawnionych;
11. zaplecze socjalno- bytowe zorganizować należy na przyległej stacji paliw;
12. wody opadowe należy zagospodarować na terenie inwestycji;
13. prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych oraz układaniem
okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
14. odpady należy składować w przygotowanym do tego miejscu do selektywnej zbiórki,
oraz należy je odpowiednio zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi, w
sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska wodnogruntowego poprzez uszczelnienie;
15. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne
misy olejowe będące w stanie zmagazynować 120% oleju oraz substancji z akcji
gaśniczej, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały
się do środowiska gruntowo- wodnego;
Uzasadnienie
W dniu 11 października 2021 r. do Urzędu Gminy Klembów wpłynął wniosek [……]
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9999 MW w miejscowości Roszczep”
zlokalizowanej na działce o nr ewid. 501/2 położonej w obrębie Roszczep, gmina Klembów,
powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
Wnioskodawca wskazał, decyzja środowiskowa dla planowanej inwestycji, w
przypadku jej konieczności, jest niezbędna do uzyskania warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu (z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego) oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady
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Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 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 roku poz. 2373 ze zm.), organ
prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskami o opinię w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku zajęcia
stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o
określenie jego zakresu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem z dnia 15 listopada
2021 r ( data wpływu do tut. urzędu 10.12.2021 r), znak: ZNS.471.262.62.2021 SW
4528/2021, wydał opinię sanitarną, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 3 lutego
2022 r.( data wpływu do tut. urzędu 3.02.2022r), znak: WOOŚ-I.4220.1890.2021.AST,
wskazał brak podstaw do wydania opinii co do koniczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z brakiem kwalifikacji
przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć wymienionych w §2 , ani w §3 rozporządzenia RM.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 29 listopada 2021
(data wpływu do tut. urzędu 3.12.2021 r)., znak: WA.ZZŚ.2.435.1.261.2021.MR, wyraziło
opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
wskazał na konieczność określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt
1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit.
b ustawy ooś.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów,
uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko, jak również stanowiska organów opiniujących, nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W czasie trwania postępowania strony miały zapewniony czynny udział w nim na
każdym jego etapie zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak
również społeczeństwo poprzez podawanie do publicznej wiadomości dokumentów
związanych z każdym etapem postępowania poprzez umieszczanie ich w sposób zwyczajowy
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, w ustawowym terminie
przewidzianym dla stron. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie
wpłynęły od Stron żadne wnioski i uwagi do planowanego przedsięwzięcia.
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Po przeanalizowaniu akt sprawy należy uznać, że zasięg przestrzenny oddziaływania
przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia jego realizacji.
Ponadto stwierdzono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach
podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz.
U. z dnia 2021 r. poz. 1098, ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 jest to obszar Krogulec
PLH140008 zlokalizowany jest w odległości ok. 5,65 km na północny zachód od
przedmiotowej inwestycji.
Po analizie charakteru i lokalizacji przedsięwzięcia, stwierdza się, że ww. inwestycja
nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww.
obszaru Natura 2000 oraz spójność sieci Natura 2000.
Mając powyższe na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem niniejszej decyzji.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
decyzji.
Pobrano opłatę skarbową 205 zł – część I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2021 r. poz. 1923)
Pouczenie
Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy
Klembów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
1) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz art. 72 ust. 1a 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 (tekst jednolity: (Dz. U. z 2021 roku poz. 2373 ze zm.), Złożenie wniosku powinno nastąpić
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, 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 pkt 1, od organu, który
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego
przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji .

Wójt
/-/ Rafał Mathiak

Otrzymują:
1. Zielone Energie Sales Sp. z o.o.;
2. Strony postępowania przez obwieszczenie;
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00 – 015
Warszawa;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie, ul. Legionów 78, 05 – 200 Wołomin;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Dębem
4. Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Ignacego Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Sprawę prowadzi: Agata Dobrosz
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
tel.: 29 753-88-07, a.dobrosz@klembow.pl, pokój nr 5
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Załącznik nr 1
do decyzji Nr 6220.15.2021 , znak GOŚ.6220.15.10.2021
z dnia 3 marca 2022 r.
1. Charakterystyka przedsięwzięcia:
Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowane przedsięwzięcie, polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
0,9999 MW. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr 501/2, obręb Roszczep, gmina
Klembów, województwo Mazowieckie. Elektrownia słoneczna będzie wytwarzać energię
elektryczną z promieni słonecznych. Powierzchnia realizacji inwestycji wyniesie 0,99 ha. Na
terenie inwestycji nie występuje konieczność wycinki drzew.
Teren objęty inwestycją znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji znajdują
się obszary obsługi komunikacji - stacje paliw. Najbliższy budynek – dom mieszkalny
jednorodzinny znajduje się na zachód od instalacji, w odległości 30 m.
Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony od stacji benzynowej (z działki
501/1). Na terenie farmy powstanie droga wewnętrzna, która zostanie wykonana jako
częściowo przepuszczalne z kruszywa łamanego.
Rodzaj technologii
Inwestor zajmować się będzie produkcją energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca.
Jest to odnawialne, czyste źródło energii.
Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące główne elementy:
- stałe (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli) konstrukcje wsporcze do montażu
paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię, z możliwością dodatkowego
kotwienia;
− ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 450 Wp każdy w ilości do 2222 szt.;
− inwertery w ilości do 8 szt.
− stacja transformatorowa 1 szt.
− przewody elektryczne,
− droga wewnętrzna, plac manewrowy,
− system monitoringu - system z inteligentną analiza obrazu: 4 kamery wraz z zapisem
obrazu i podglądem zdalnym,
− ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m.
Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta jest na stalowych lub aluminiowych
podporach, wbijanych w rodzimy grunt na ok. 1,3 m. Podpory te są standardowymi profilami
stalowymi, stosowanymi np. w drogownictwie do budowy barierek energochłonnych.
Wbijanie podpór w grunt macierzysty prowadzi się za pomocą małego samojezdnego kafara.
W szczególnych sytuacjach, w zależności od właściwości gruntu, dopuszcza się również
dodatkowe kotwienie profili nośnych w gruncie. Pozostała część szkieletu, a także montaż
samych paneli, wykonywane są (skręcane) ręcznie, za pomocą standardowych narzędzi.
Jedynymi elementami farmy fotowoltaicznej wymagającymi fundamentowania są obiekty
inwertera, transformatora i budynku technicznego. Na wbitych w grunt profilach nośnych,
zostanie skręcana konstrukcja szkieletowa, służąca do mocowania paneli fotowoltaicznych.
Następnie zostaną otwarte wykopy pod płyty fundamentowe obiektów inwertera,
transformatora oraz sterowni, a także w celu ułożenia wszystkich przewodów elektrycznych i
energetycznych na terenie farmy (do 1,5 m głębokości). Dopuszcza się wykonanie
fundamentu jako lanego lub prefabrykowanego, w postaci płyty betonowej Kolejnym etapem
będzie równoczesne montowanie modułów fotowoltaicznych na uprzednio przygotowanej
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konstrukcji szkieletowej, układanie przewodów w wykopach oraz ustawienie na płytach
fundamentowych prefabrykowanych obiektów inwertera, transformatora oraz sterowni.
emisja występowania innych uciążliwości
Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza może mieć miejsce podczas transportu
materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Transport niezbędnych elementów
elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz praca maszyn
budowlanych i spalanie przez nie paliw, będą miały wpływ na jakość powietrza (emisja spalin
i pyłów) na terenie lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Oddziaływanie to zostało określone
jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych, punktowe oraz nieznaczące.
Emisja hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach może wystąpić
podczas budowy farmy fotowoltaicznej, które będą tworzyły maszyny i urządzenia
budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe. Rzeczywisty poziom hałasu może
dochodzić do 90-105 dB(A). Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały.
Zasięg przestrzenny hałasu na etapie prowadzenia prac budowlanych będzie ograniczony do
50 m. Prace prowadzone będą w oddaleniu od zabudowań a dodatkowo wyłącznie w porze
dziennej.
Powstające odpady, takie jak: ziemia z wykopów, odpady metali (głównie stali) związane z
budową elementów konstrukcyjnych, rynien, resztki farb i opakowania nimi zabrudzone, w
niewielkiej ilości gruz i odpady betonu, a także odpady z użytkowania sprzętu prowadzącego
prace budowlane przekazane będą do utylizacji uprawnionym podmiotom. Odpady
komunalne tj. opakowania po artykułach spożywczych pracowników (z grupy 20) tj.
zmieszane odpady opakowaniowe, będą gromadzone w pojemnikach na śmieci w
wyznaczonych miejscach. Wywóz odpadów komunalnych będzie realizowany w ramach
umowy z przedsiębiorstwem komunalnym.
Zaplecze socjalno- bytowe zorganizowane będzie na przyległej stacji paliw, na podstawie
stosownego uzgodnienia.
Nie przewiduje się występowania wód opadowych i roztopowych
Na etapie eksploatacji obiektami, które mogą powodować emisję hałasu są jedynie
pomieszczenia inwertera i transformatora. Obydwa obiekty mogą zostać wyposażone w
instalacje chłodzące, czyli wentylatory wymuszające obieg powietrza. W każdym dostępnym
na rynku rozwiązaniu technicznym wentylatory znajdują się wewnątrz pomieszczenia. Emisja
hałasu dla kompletu urządzeń przeznaczonych do obsługi farmy o mocy 1 MW waha się
pomiędzy 70-80 dBA. Emisja w odległości 1 m od kompleksu takich obiektów jest na
poziomie: 55-64 dBA. Wyraźne zmniejszenie natężenia hałasu w odległości 1 m związane
jest z izolacyjnością akustyczną przegród budowlanych, z których wykonane są obiekty
inwerterów i transformatorów..
Wody opadowe będą infiltrować do gruntu w sposób prawie niezmieniony. Powierzchnia
biologicznie czynna będzie przejmować wody opadowe w sposób praktycznie
dotychczasowy.
Nie przewiduje się powstawanie ścieków socjalno – bytowych.
W związku z eksploatacją instalacji fotowoltaicznej nie zachodzi emisja do powietrza, z
wyjątkiem niewielkiej ilości zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów, zapewniających
właściwe utrzymanie farmy.
Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości
odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń
elektronicznych i elektrycznych. W związku z powyższym, głównymi odpadami
powstającymi na terenie instalacji będą odpady z grupy 16 02, czyli odpady urządzeń
elektrycznych i elektronicznych w ilości ok. 0,1 Mg rocznie oraz 15 01, czyli odpady
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opakowaniowe, w ilości 0,02 Mg rocznie. Odpady te niezwłocznie po wytworzeniu będą
przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia z
zakresu gospodarki odpadami.
3.Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w
szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia
2021 r. poz. 1098, ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 jest to obszar Krogulec
PLH140008 zlokalizowany jest w odległości ok. 5,65 km na północny zachód od
przedmiotowej inwestycji.
Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że realizacja
i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na
przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się
w istotny sposób do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie
negatywnie na siedliska łęgowe.
Planowane przedsięwzięcie, jako inwestycja proekologiczna, produkująca energię elektryczną
ze źródła odnawialnego jakim jest energia słoneczna bez emisji zanieczyszczeń, nie wpłynie
na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz nie wpłynie na bogactwo gatunków lub skład
gatunkowy siedlisk na badanym obszarze. Przedsięwzięcie nie wywoła pośrednio lub
bezpośrednio szkody, utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na rodzaj użytkowania
gruntu oraz funkcję ekosystemu (obecnie również są to grunty orne) na etapie budowy i
eksploatacji przedsięwzięcia
Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi. Nie jest także
położona na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód
gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściach rzek.
Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami
ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych
(zwanej dalej JCWP) o kodzie PLRW2000172671694 o nazwie Dopływ z Woli Rasztowskiej.
Ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty, została ustalona
deogacja czasowa do 2021r. dla osiągnięcia celów środowiskowych tj. Dobrego stanu
ekologiczneo i dobrego stanu chemicznego dla ww. JCWP. Z uwagi na niską wiarygodność
oceny i 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 ich wymaganej skuteczności.
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Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych
(zwanej dalej JCWPd ) o kodzie PLGW200054, której stan chemiczny określono jako dobry,
a ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za
niezagrożone.
Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego określonych w art. 549 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, ze zm.).
Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia można
stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy
zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na
środowisko.
Wójt
/-/ Rafał Mathiak
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