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

Opinia sanitarna

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. „b” w związku z 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247), art. 1 pkt 1 i art. 12 ust. la pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195), 
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z wystąpieniem 
Wójta Gminy Zawidz z dnia 08 lutego 2021 r., znak: OŚ.6220.1.2021, przekazanego przy 
piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, z dnia 11 lutego 
2021 r., znak: PPIS/ZNS-4500/2/521/2021 (data wpływu do organu: 18 lutego 2021 r.),

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 32/2 
położonej w obrębie Gołocin, gmina Zawidz.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Zawidz wnioskiem z dnia 08 lutego 2021 r., znak: OŚ.6220.1.2021, 
zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o wydanie opinii, 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 
na działce o nr 32/2 położonej w obrębie Gołocin, gmina Zawidz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu, przy piśmie z dnia 11 lutego 
2021 r., znak: PPIS/ZNS-4500/2/521/2021 (data wpływu do organu: 18 lutego 2021 r.), 
przekazał ww. wniosek Mazowieckiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 26 lutego 2021 r. 
wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentacji. Wójt Gminy Zawidz przesłał 
uzupełnienie wniosku przy piśmie z dnia 11 marca 2021 r., znak: OŚ.6220.1.2021 (data wpływu 
do organu: 16 marca 2020 r.).

Do przedmiotowego pisma Wnioskodawca przedłożył:
> „Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia” 

z dnia 02 lutego 2021 r., wraz z uzupełnieniem z dnia 02 lutego 2021 r.,
> Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (Kip), sporządzoną w styczniu 2021 r. przez 

Pana Krzysztofa Kacprzyckiego, wraz z uzupełnieniem z dnia 09 marca 2021 r.,
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> kopię mapy ewidencyjnej (3 egz.),
> zaświadczenie Wójta Gminy Zawidz o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z dnia 08 lutego 2021 r., znak: OŚ.6220.1.1.2021.
Po zapoznaniu się z ww. dokumentacją, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny stwierdził, że planowana inwestycja, 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), należy
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest czynnością fakultatywną.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltaicznej 
o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 32/2 położonej 
w obrębie Gołocin, gmina Zawidz. Całkowita powierzchnia działki wynosi ok. 4,45 ha, 
powierzchnia zabudowy - ok. 2,0 ha. Wykonanie instalacji przewidziano na terenie, 
dla którego, zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Zawidz, brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Odległość granicy inwestycji od najbliższych zabudowań 
wynosi ok. 30 m, odległość planowanej stacji transformatorowej - ok. 95 m.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, 
nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego. Również 
zawarte w Kip informacja dotycząca emisji hałasu stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie 
przyczyni się do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych 
akustycznie.

Mając na uwadze uwarunkowania, o których mowa 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 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny wyraża w sprawie stanowisko jak na wstępie.
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