WÓJT GMINY GÓRZYCA

Górzyca, dnia 05 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
GWOŚ.6220.6.4.2017
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257), art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 1,
pkt 1, w związku z art. 75 ust. 1 pkt 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 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej
ustawą o ooś), a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach

postanawiam
nie stwierdzać potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, pod nazwą:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzyca”
o mocy do 40 MW na działce o numerze ewidencyjnym 139/4, obręb Górzyca, gmina
Górzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie
stosownie do wszczętego dnia 19 października 2017 r. postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek przedłożony, wraz kartą informacyjną
przedsięwzięcia, przez Inwestora Farmę Wiatrową Drzeńsko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Janiny Porazińskiej 25, 60-195 Poznań, w imieniu której wystąpiła Maria Sufinowicz,.

Uzasadnienie
Niniejsze postanowienie wydaje się w związku z wszczętym, w dniu 19 października
2017 r. postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej EF Górzyca” o mocy do 40 MW na działce o numerze ewidencyjnym 139/4,
obręb Górzyca, gmina Górzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie.
Postepowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora: Farma Wiatrowa Drzeńsko Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Janiny Porazińskiej 25, 60-195 Poznań, w imieniu której wystąpiła
Maria Sufinowicz.
Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
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oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko lub jego brak stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W myśl art. 64 ust. 1 ww. ustawy postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2,
wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu,
o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-23. Organem tym, w analizowanym przypadku,
zgodnie z art. 78 jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent
miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację
organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt
Gminy Górzyca.
Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 3
listopada 2017 roku (znak: GWOŚ.6220.6.1.2017).
W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ na
podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
pismami z dnia 3 listopada 2017 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia
15 listopada 2017 roku (15.11.2017 r. - data wpływu do tut. urzędu), znak:
WZŚ.4240.383.2017.DB, po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, biorąc pod uwagę
kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także ze względu na łączne uwarunkowania, o których
mowa w art. 63 ust.1 ustawy o ooś, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko..
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w piśmie z dnia 13 listopada
2017 roku (15.11.2017 r. – data wpływu do tut. urzędu), znak: NZ 772-6-49/17,
uwzględniając w zakresie higienicznym i zdrowotnym uwarunkowania określone w art. 63
ust. 1 w.cyt. ustawy, a w szczególności rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie
– ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia środowiska – zwłaszcza przy istniejącym
użytkowaniu terenu, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na zdrowie ludzi w odniesieniu
do uwarunkowań wymienionych w lit. a) i b), wyraził opinię o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organ analizując informacje o planowanym przedsięwzięciu przedstawione
w załączonej do wniosku karcie informacyjnej, mając na względzie ww. opinie,
uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy stwierdził,
co następuje:
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Planowana inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy
do 40 MW wraz z niezbędnym uzbrojeniem i oprzyrządowaniem technicznym w obrębie
działki o nr ewid. 139/4 (obręb ewid. Górzyca, gmina Górzyca, powiat słubicki,
województwo lubuskie) o powierzchni ok 41.87 ha. Pod samą zabudowę fotowoltaiczną wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, miałoby zostać wykorzystane ok 41,50 ha z powierzchni
działki.
Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Górzyca w obrębach Górzyca, Spudłów i Laski Lubuskie zatwierdzonego Uchwałą Rady
Gminy Górzyca Nr IV/26/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 26, poz. 549)
niewielka część przedmiotowej działki położonej wzdłuż drogi położonej na działce nr 141
obręb 0001 Górzyca, oznaczono symbolem „4R – tereny rolne”. Zgodnie z wypisem z rejestru
gruntów działka ma powierzchnię 41,87 ha i stanowi grunty orne. Planowane przedsięwzięcie
zajmie powierzchnię do 41,5 ha, przy czym teren bezpośrednio zajęty przez zespół paneli
fotowoltaicznych wyniesie do 30 ha. Najbliższe otoczenie działki stanowią droga, tereny
leśne i rolne.
Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś,
po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono
zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód
podziemnych, w tym siedliskach łęgowych lub ujściach rzek, na obszarach wybrzeży
i środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, przedsięwzięcie nie jest
zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód
i obszarach ochronny zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości
środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów wymagających
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk
oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Najbliżej
położonymi obszarami, objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.), w stosunku do planowanej
inwestycji są: oddalony o ok. 1,5 km od planowanego przedsięwzięcia Park Krajobrazowy
„Ujście Warty” oraz oddalony o ok. 2,6 km od planowanego przedsięwzięcia Park Narodowy
„Ujście Warty” - otulina. Ponadto w odległości ok. 1,5 km od planowanego przedsięwzięcia
położony jest Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Ujście Warty PLC080001.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się wykonać do 200 000 sztuk paneli
fotowoltaicznych oraz do 2000 sztuk inwerterów. Panele fotowoltaiczne zamocowane będą na
aluminiowo stalowych ramach połączonych z osadzonymi w gruncie podporami nośnymi.
Podpory osadzane zostaną za pomocą kafara, głębokość osadzenia zależy od warunków
panujących w miejscu montażu i ustalona jest w oparciu o nośność gruntu. Konstrukcja
wsporcza będzie miała maksymalną wysokość do 4 m. Dopuszcza się zastosowanie
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konstrukcji z możliwością regulacji kąta nachylenia w przedziale 20 – 60 stopni. Planuje się
wykonanie maksymalnie do 10 sztuk kontenerów stacji transformatorowej o maksymalnej
powierzchni do 50 m2 każdy. W stacjach transformatorowych umieszczone zostaną
transformatory suche lub olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów mokrych,
zostaną zabezpieczone one, na wypadek wycieku oleju misami olejowymi, będącymi
szczelnymi zbiornikami awaryjnymi, mającymi w 100% przejąć wyciekający olej. Zużyty
olej chłodzący będzie odbierany przez wyspecjalizowaną firmę.
Dodatkowo ww. transformator zostanie umieszczony wewnątrz kontenera. Ponadto
przewiduje się wykonanie utwardzonych powierzchni maksymalnie do 5000 m2. W skład tej
powierzchni wchodzić będą, m.in. drogi wewnętrzne, parkingi (maksymalnie do 10 miejsc
parkingowych) oraz kontenery techniczne. Całość inwestycji zostanie ogrodzona.
Etap realizacji będzie związany z emisjami typowymi dla robót budowlanych.
Występować będzie emisja hałasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza,
której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. W celu ograniczenia ewentualnych
uciążliwości prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Zaplecze budowy
wyposażone będzie w przenośne toalety. Powstawać będą przede wszystkim odpady z grupy
17 wg Katalogu odpadów. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter
krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy.
Z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji, etap użytkowania nie będzie związany
z emisją hałasu, emisją zanieczyszczeń do powietrza czy powstawaniem ścieków. W celu
minimalizacji efektu odbicia, wszystkie panele pokryte będą warstwą antyrefleksyjną.
Środkami zapobiegającymi przed uciążliwościami akustycznymi jest rezygnacja z montażu
wentylatorów mechanicznych mających za zadanie chłodzenie paneli fotowoltaicznych.
Jedyne oddziaływanie w fazie budowy i demontażu może wiązać się z podwyższonymi
parametrami akustycznymi. Będzie to jednak oddziaływanie krótkoterminowe, które nie
powinno być uciążliwością dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Odpady związane z
utrzymaniem i funkcjonowaniem elementów elektrowni będą czasowo magazynowane na
terenie inwestycji w kontenerach lub pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym
firmom.
W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Wody opadowe z terenu zajmowanego przez inwestycję będą wsiąkać bezpośrednio w grunt
działki. Jedynie na etapie budowy, w celu zabezpieczenia potrzeb pracowników, na ścieki
socjalne przewidywana jest lokalizacja toalet przenośnych typu TOI-TOI, opróżnianych przez
wyspecjalizowaną firmę.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych
GW600040. Stan ilościowy oraz stan chemiczny określono jako dobry. Przyjęte cele
środowiskowe, czyli dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny są niezagrożone.
Ponadto, inwestycja leży na obszarze Jednolitej Części Wód Racza Struga
do dopływu z Czarnowa RW600017189686. Jest to silnie zmieniona część wód. Jej stan
oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrożone. Celami
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środowiskowymi dla opisywanej JCW jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny wód.
Inwestycja nie jest związana z bezpośrednim poborem wody z warstw wodonośnych,
nie ingeruje w cieki powierzchniowe oraz nie generuje ścieków. Mając na uwadze powyższe
wykluczono możliwość wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań na wody
powierzchniowe i podziemne oraz ryzyko negatywnego wpływu na możliwości osiągnięcia
celów środowiskowych JCWP oraz JCWPd określonych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry. Ponadto zważywszy na charakter planowanego przedsięwzięcia
wyklucza się wpływ inwestycji na zmiany klimatu w rejonie inwestycji.
Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ze względu na
lokalizację oraz zakres planowanej inwestycji nie zachodzi również ryzyko transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulacji
oddziaływań na środowisko z innymi inwestycjami.
Wobec powyższego, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą
informacyjną i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich
skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po wnikliwej
analizie uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku,
zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ustawy o ooś, a zwłaszcza aspekt
lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skali i charakteru przedsięwzięcia,
stwierdza się brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy
postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Mając na uwadze zapisy art. 74 ust. 3, przy prowadzaniu niniejszego postepowania
stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

(-) Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Otrzymują:
Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy.
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