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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W WARSZAWIE 

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2022 r. 

 

WOOŚ-I.4221.332.2021.AST.3 

 

Wójt Gminy Zawidz  
 

 

 

POSTANOWIENIE 

 

 
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 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 r. poz. 2373, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”)  

oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w związku z postępowaniem w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

w miejscowości Jaworowo Lipa gm. Zawidz na dz. ew. nr 28, 
 

 

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki: 
 

 
 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć 

następujące działania: 

 

1) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli 

terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów  

z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym 

specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku 

identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać 

decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody; 

2) bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić 

kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić  

im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy 

przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją; 

3) prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków  

i rozrodczym płazów, tj. w terminie od 15 września do 15 lutego, lub w tym okresie pod 

nadzorem przyrodniczym; 

4) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie  

do nich zwierząt; 

5) wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykaszać po 1 sierpnia i prowadzić  

je od środka farmy w kierunku zewnętrznym; 

6) należy pozostawić prześwit wielkości minimum 10 cm pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią 

gruntu; 

7) do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin; 

8) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne. 
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II. Nie stwierdzono konieczności określenia warunków dotyczących ochrony środowiska  

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 

 
 

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Wójt Gminy Zawidz pismem z dnia 14 grudnia 2021 r., znak: OŚ.6220.5.17.2021, data wpływu  

do tutejszego organu w dniu 20 grudnia 2021 r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej  

do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jaworowo Lipa gm. Zawidz  

na dz. ew. nr 28. 

 

Przy ww. wniosku Wójt Gminy Zawidz przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”). Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 24 marca 2021 r. oraz informację o braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest lokalizacja przedmiotowej 

inwestycji przedłożono przy piśmie Wójta Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy 

w sprawie oraz wiedzę własną organu. 

 

Z uwagi na występujące w dokumentacji braki merytoryczne, Regionalny Dyrektor pismem  

z dnia 3 lutego 2022 r., znak: WOOŚ-I.4221.332.2021.AST.2, wezwał do ich uzupełnienia. 

Uzupełnienie raportu ooś przesłano przy piśmie Wójta Gminy Zawidz w dniu 21 marca 2022 r. 

 

Inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, zostanie zlokalizowana na 

działce o nr ew. 28 w miejscowości Jaworowo Lipa, gmina Zawidz. Powierzchnia działki 

inwestycyjnej wynosi 2,91 ha, przy czym powierzchnia zabudowy planowanej farmy wynosić będzie 

około 1 ha. Obecnie teren planowany pod realizację farmy fotowoltaicznej wykorzystywany jest na 

przewarzającym obszarze jako obszar upraw rolnych (kukurydzy). Teren planowany pod 

posadowienie modułów fotowoltaicznych oraz stacji transformatorowej nie posiada zadrzewień  

i zakrzaczeń powstałych w sposób samoistny, jak i przez nasadzenia. Po wschodniej stronie działki 

wzdłuż drogi rosną pojedyncze drzewa, tworząc tym samym niepełny szpaler. Na granicy działki  

od strony południowej rośnie pojedynczy dąb szypułkowy. Na terenach upraw zbóż i ich okrajkach 

stwierdzono występowanie zespołów segetalnych z rzędu Centauretalia cyani, w tym Vicietum 

tetraspermae oraz Papaveretum argemones w niewielkich ilościach, jedynie na obrzeżach upraw 

(do 5% powierzchni). W ich skład wchodzą najpospolitsze gatunki chwastów polnych, np.: chaber 

bławatek Centaurea cyanus, rumian polny Artemis arvensis i mak polny Papaver argemones oraz 

kilka gatunków wyk Vicia sp. Na nieuprawianym fragmencie powierzchni terenu inwestycji oprócz 

pojedynczych gatunków charakterystycznych dla rzędu Centauretalia cyani zanotowano również 

mieszankę gatunków typowych dla różnych taksonów zbiorowisk segetalnych i ruderalnych: 

Polygono-Chenopodietalia, Sisymbrietalia i Artemisietalia vulgaris. W związku z planowaną 

inwestycją nie będzie konieczności wycinki drzew ani krzewów.  

 

Inwestycja znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska, dla którego 

obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia  
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27 lipca 2006 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 157, poz. 6153 ze zm., zwanego dalej „Rozporządzeniem Nr 16”). 

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Nr 16, w obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm., zwanej dalej „ustawą  

o ochronie przyrody”) zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała brak znacząco negatywnego 

wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. 

 

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony 

ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, oddalony od planowanej inwestycji o około 3,2 km. 

 

Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach rolnych nałożono ww. warunek. Zgodnie z ustawą  

o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt 

objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą 

na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ustawą o ochronie przyrody. 

W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych  

w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego 

interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi 

związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. 

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących 

ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie 

informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew 

jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną 

gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.  

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów 

powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących 

występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie 

konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Warunki określone w sentencji postanowienia 

ograniczą również śmiertelność zwierząt na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Sposób montażu siatki ogrodzeniowej ma na celu umożliwienie swobodnego przemieszczania 

się przez teren farmy drobnych zwierząt. 

Użycie do obsiewu roślin rodzimych gatunków zapobiegnie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu 

się gatunków obcych i inwazyjnych.  

Zastosowanie modułów fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie niepożądanemu 

efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, czyli tzw. olśnieniu (dotyczy ornitofauny).  

 

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk 

naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska 

gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Realizacja i funkcjonowanie planowanej 

inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność 

ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Realizacja inwestycji nie przyczyni się również do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu, 

do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany 

klimatyczne obszaru oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe. 

 

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz 

hałasu, spowodowane eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane  

z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. 

Zgodnie z raportem ooś, na etapie eksploatacji inwestycji standardy jakości środowiska  

w ww. zakresie zostaną dotrzymane. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że gospodarka wodno-

ściekowa oraz gospodarka odpadami na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono 

możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania. 

 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu 

nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa  

w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: 

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia  

i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego 

oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji; 

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania  

z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego 

kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi 

poza terenem należącym do Inwestora; 

3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary 

wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt  

lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000  

oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób 

znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

 

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy  

od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, 

strona może zaskarżyć w ramach decyzji następczej zgodnie z art. 142 k.p.a. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równocześnie Regionalny Dyrektor prosi o poinformowanie stron przedmiotowego postępowania o wydaniu 

niniejszego postanowienia. Jednocześnie informuje, że postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa). 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 
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