Warszawa, dnia 5 sierpnia 2020 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOOŚ-I.4220.883.2020.ACH

Wójt Gminy Zawidz
ul. Mazowiecka 24
09-226 Zawidz Kościelny

OPINIA
Na podstawie art. 64 ust. 3, 3a i 4 w związku z art. 64 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.,
zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Wójta Gminy Zawidz z dnia
8 czerwca 2020 r., znak: OŚ.6220.6.2020, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko,
wyrażam opinię,
że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 168 w miejscowości Milewko, gmina
Zawidz:
I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków
lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:
1) prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i okresem
rozrodczym płazów, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem
przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem
występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej,
2) panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną (panele polikrystaliczne),
która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyko lądowania ptaków
na panelach,
3) do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 3 m i oczkach o średnicy minimum 5 cm
dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów, pozostawiając wolną
przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą 15 cm,
4) wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego
wykorzystania,
5) ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzić siatką
o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50 cm, która będzie wkopana
w ziemię bądź ogrodzeniem panelowym; podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz
wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt,
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6)
7)
8)
9)

umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją
do odpowiednich siedlisk,
teren inwestycji należy obsiać roślinnością niską; do obsiania należy wykorzystać rodzime gatunki
roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego,
teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność
zwierząt; biomasę powstałą po koszeniu należy wywieźć poza miejsce inwestycji,
linie energetyczne należy poprowadzić pod ziemią (linie kablowe) w celu zminimalizowania
(w przypadku ptaków) ryzyka porażenia prądem i ewentualnych kolizji,
wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni,
w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm
średnicy.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Wójta Gminy
Zawidz o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla
ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „kip”),
informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji oraz
oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki
samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
W przedmiotowej sprawie należy zważyć, co następuje.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej z możliwością realizacji
inwestycji jako jedna lub do czterech niezależnych i niepowiązanych technologicznie elektrowni
o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 168 w miejscowości
Milewko, gmina Zawidz. Działka nr 168 w obrębie ewidencyjnym Milewko ma powierzchnię 4,91 ha,
zlokalizowana jest na terenie gminy Zawidz, w powiecie sierpeckim. W przypadku realizacji
przedsięwzięcia w maksymalnej mocy elektrowni fotowoltaicznej przewiduje się zajęcie powierzchni
całej działki (z pominięciem wolnych powierzchni ścieżek technicznych oraz powierzchni
uwzględniających odsunięcie od krawędzi działki). W związku z powyższym powierzchnia, która
ulegnie przekształceniu oraz zabudowaniu, wyniesie 4,91 ha. Nieruchomość, na której planuje się
budowę farmy fotowoltaicznej, jest wykorzystywana rolniczo a obszar oddziaływania planowanej
farmy zawiera się w granicach działki, na której inwestycja jest planowana. Realizacja
przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew ani krzewów.
Obszar przewidziany pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Z uwagi
na fakt, iż realizacja inwestycji będzie miała miejsce na terenie użytkowanym rolniczo, nie dojdzie
do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.
Inwestycja będzie realizowana poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.).
Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony
ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, oddalony o około 16,3 km od planowanej inwestycji.
Aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze
w sentencji niniejszej opinii określono warunki realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie prac poza
sezonem lęgowym ptaków zminimalizuje straty wśród ptaków lęgowych, do jakich mogłoby dojść
na skutek płoszenia lub bezpośredniego zniszczenia legowisk lub żerowisk. Zapewnienie nadzoru
podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych
w stosunku do fauny, jak również pozwoli reagować „na miejscu” na sytuacje nieprzewidziane.
W przypadku gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego
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organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom.
Zastosowanie paneli polikrystalicznych oraz wyposażenie paneli fotowoltaicznych w powłokę
antyrefleksyjną zapobiegnie efektowi odblasku i olśnienia, a w tym wyeliminuje ryzyko pomylenia
przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody. W związku z powyższym panele
fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Zastosowanie
wskazanych warunków wpłynie pozytywnie na zwiększenie bogactwa flory i fauny obszaru
przedsięwzięcia, a także ograniczy śmiertelność zwierząt podczas budowy i wykorzystywania
inwestycji. Ponadto zastosowanie odpowiednich rozwiązań w ogrodzeniu umożliwi migrację
drobnych zwierząt przez teren inwestycji.
Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w kip, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte
wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.
Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażono opinię o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi
przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.
Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Zawidz, mając na uwadze zasady postępowania
uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie
stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.
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