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L4ck, dnia 19.17.2019r.

DD < 11n r 1n 1n

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze rn. - zwanej dalej K.p.a.) w zwi4zku
z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. I i 4, art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pu2dziernika 200gr.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziall,rvania na drodowisko ( Dz. tJ. z 201g r. poz.
2081 ze nn.- zwanej dalej ustaw4 oos), a takze $ 3 ust. I pkt. 54 lit. b Rozporz4dzenia Rady
Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsigwzig6 mog4c ych znacz4co oddzialywal
na drodowisko (Dz. u. 22019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku pani Arury Seweryniak -
Zaklad Wielobrarrlory Matyld6w 20, 09-520 tr-4ck z dnia 30 sierpnia 2019r.,
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegai4cego
na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbgdn4 infrastruktur4 techniczn4 o l4cznej mocy
do 2 MW na dziaLce o nr ewid. 32 w miejscowodci Matyld6w, gmina L4ck, uwzglgdniai4c
opinie Regionalnego DyT ektora ochrony Srodowiska w warszawie, paristwowego

Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plocku oraz Dyrektora Regionalnego zatz4dl
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

postanawiam

Naloiyd obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie farmy fotowoltaicznej
wraz z towarzysz4c4 infrastruktur4 o l4cznej o mocy do 2 MW na dzialce o nr ewid,
32 w miejscowo5ci Mafyld6w, gmina L4ck,
Nalory6 obowiqzek sporz4dzenia raportu o oddziabrvaniu na Srodowisko
dla przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie farmy fotowoltaicznej
wraz z towarzysz4c4 infrastruktur4 o l4cznej o mocy do 2 MW na dzialce o nr ewid.
32 w miejscowo6ci Matyld6w, gmina tr-qck w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy
ooS ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem:
l) opisu elernent6w przyrodniczych Srodowiska obigtych zakresem przewidzianego

oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na drodowisko, w tym element6w
Srodowiska objgtych ochronq na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyro dy (Dz.U.22018 r. poz. 1614 ze zm. - zwanej dalej ustaw4 o ochronie
przyrody);

2) opisu analizowanych wariant6w, w tym propono wanego przez wnioskodawc4 oraz
racjonalnego wariantu altematywnego, wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska
wraz z tzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowania wariant6w lokalizacyl'nych
inwestycji wzglEdem zakaziw obowi4zuj4cych na terenie Gostyninsko-G4biriskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, w szczeg6lnoSci odniesienie sig do zakaz6w
obowiqzuj4cych w obszarze zgodnie z rozporz4dzeniem Nr 15 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Gostynif sko-Gqbiriskiego obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6152, ze zm.)
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3) opisu przyj gtej metodyki wykonanej inwentaryzacj i przyrodniczej ;

4) oznaczerie wszystkich zagadniefi na zal4cznikach graficznych w tym przewidyrvanego

zasiggu oddzialywania inwestycji;
5) przedstawienie wynik6w wykonanej inwentaryzacji przTrodniczel (dane liczbowe

i rozmieszczenie przestrzenne) :

6) opis wplywu przedsiQwzigcia na krajobraz, poprzez:

- okredlenie zasiggu przestrzennego prowadzenia analiz wplywu;
- oceng wplywu na cechy charakterystyczne kajobrazu i ich warto56;

- okreSlenie dzialah ograniczaj4cych negatywny wplyw.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2019 r. do W6jta Gminy tr-4ck wlyn4l wniosek Pani Anny Seweryniak
- Zaklad Wielobrarrzowy w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbEdn4
infrastruktur4 techniczn4 o l4cznej mocy do 2 MW na dzialce o nr ewid. 32 w miejscowoSci
Matyld6w, gmina tr-4ck. Do wniosku zostala dol4czona karta informacyjna przedsigwzigcia

wraz z vqymaganymi zal4cmikami okedlonymi w ar1"- 74 ustawy oo5.

Z dokumentacji wynika, 2e dzialka o nr ew. 32 polo2ona w miejscowo6ci Matyld6w nie jest

objEta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren dzialki jest plaski,
niezadrzewiony, polo2ony na gruntach omych klasy V, VI - obecnie s4 to nieuzytki rolne.

S4siedztwo stanowi4 tereny rolne, zabudowa zagrodowa rolnicza, zabudowa mieszkania
onz zabtdow a letniskowa.

Dzialka inwestycyjna nr ewid. 32 posiada powierzchnig 5,65 ha, etap eksploatacji
przedmiotowej farmy fotowoltai cznej zwiqzany bgdzie m.in. z wyl4czeniem z rohiczego
u21'tkowania grunt6w rolnych na powierzchni 4,5 ha przez okres czasu okolo 25 - 30 lat,
a takze z powstawaniem odpad6w, oddziatywaniem elektromagnetyc znym na drodowisko
oraz z emisj 4 hal asrt zwiqzan4 z prac4 inwerter6w i stacj i transformatorowej

Planowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie etapowo:

- w pierwszym etapie prac planowana jest budowa bloku o l4cznej mocy do okolo 0,5 MW;
- w drugim etapie prac planowana jest rozbudowa istniejqcej instalacji do l4cznej mocy okolo
2 MW.
Przedsigwzigcie polegad bgdzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbqdn4
infrastruktur4 (elektroenergetyczn4, drogow4, budowlan4 i ogrodzeniem) o nastgpuj4cych
parametrach maksymalnych:

- l4czna moc elektrowni fotowoltaicznej: do 2MW,
- liczba zastosowanych paneli fotowoltaicznych: do 6700 sztuk,

- maksymalna wysoko5d instalacji: do 3,5m,

- kontenerowa stacja transformatorowa: I sztuka,

- l4czna powierzchnia grunt6w pod planowan4 inwestycjg: do 4,5 ha,

- l4czna dlugoSi ogrodzenia: okoio 1 .100mb

Wprowadzenie wyworzonej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej wymaga6
bgdzie przyl4czenia do sieci energetycznej przebiegaj4cej w czgSci p6lnocno - zachodniej
przedmiotowej dzialki, elektrownia fotowoltaiczna nie bgdzie wyposaZona w modul
automatycznego naprowadzania.



Zgodrne z art. 64 ustawy ooS, W6jt Gminy tr-4ck wyst4pit wnioskiem z dnia l0 wrzeSnia

2019 r. w sprawie wydania opinii co do koniecznoSci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w W arszawie,

Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku oraz Regionalnego Zarz4du

Gospodarki Wodnej w Warszawre.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie opini4 znak: WOOS-

I.4220.988.2019.85 z dnia 25 wrzeinia 2019r. (data wplywu: 26 wrzelnia 2019r.) wyraztl
opinig, 2e dla w/w przedsigwzigcia istnieje koniecznodi przeprowadzenia oceny oddziall'wania
na Srodowisko, zakres raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko w zakreste

okreSlonym w art. 66 ustawy ooS ze szczegolnym uwzglgdnieniem:
1) opisu element6w przyrodniczych drodowiska objgtych zakresem przewidzianego

oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na drodowisko, w tym element6w

Srodor,r iska objgtych ochron4 na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U.22018r. poz. 1614 ze zm. - zwanej dalej ustaw4 o ochronie przyrody);

2) opisu analizowanych wariant6w, w tym proponowanego przez wnioskodawcq oraz

racjonalnego wariantu altematywnego, wariantu naj korzystniej szego dla Srodowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowania wariant6w lokalizacyjnych
inwestycji wzglgdem zakaz6w obowiguj4cych na terenie Gostynirisko-G4binskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu, w szczeg6lnodci odniesienie sig do zakaz6w

obowi4zuj4cych w obszarze zgodnie z rozporz4dzeniem Nr 15 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Gostynirisko-Gqbi-riskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6152, ze zrn.)

3) opisu przyjgtej metodyki wykonanej inwentaryzacji przyrodnrczej;
4) oznaczenie wszystkich zagadniefi na zal4cznikach graficznych w tym przewidywanego

zasiggu oddzialywania inwestycji;

5) przedstawienie wynik6w wykonanej inwentaryzacji gzyrodniczej (dane liczbowe

i rozmieszczenie przestrzenne) ;
6) opis wp\.wu przedsigwzigcia na kajobraz, popnez:

- okre$lenie zasiggu przestrzennego prowadzenia analiz wplywu;
- oceng wplywu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich warto5i;
- okreSlenie dzialah ograniczaj4cych negatywny \ ?tyw.

Dyrektor Region alnego Zarz4dt Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dna25 wrzeSnia

2019 r. (data wplywu: 30 wrzeinia 2019r.) zwr6cil siq o uzupelnienie brak6w merytorycznych

karty informacyjnej przedsigwzigcia (KIP) poprzez doprecyzowanie powierzchni zabudowy.

Po uzyskaniu odpowiedzi od Inwestora W6jt Gminy pismem z dnia 10 pa2dziemika 2019r.

uzupelnil braki merytoiyczne KIP o nastgpuj4ce informacje:

- l4czna powierzchnia zaj gta pod planowane przedsigwzigcie wyniesie 4,5ha, w tym:

- powierzchnia rzutu paneli fotowoltaicznych przy k4cie nachylenia 30 stopni wyniesie 1,55ha,

- powierzchnia infrastrukturg towarzysz4c4 w tym:
- powierzchnia dr6g wewnEtrznych wykonanych z kruszywa lamanego wyniesie 0,22ha

- powierzchnia pod kt6r4 zostan4 ulo2one w gruncie przewody elektryczne wyniesie 0,032ha

- powierzchnia pod stacjg transformatorow4 wyniesie 9m

- ogrodzenie wraz zbrama wjazdowq wyniesie 1 . 100mb

- inwertery zostan4 zamontowane na konstrukcji wsporczej w ramach powierzchni rzutu paneli

fotowoltaicznych.
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Dyrektor Regionalnego Zarz4du Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia T listopada

201 9 r. (data wplywu: l3 listopada 2019r.)

l. wyrazil opinig, 2e dla przedsigwzigcia pn. ..budowa farmy fbtowoltaicznej

wraz z niezbgdn4 infrastruktur4 technicznq o l4cznej mocy do 2 MW na dzialce

o nr ewid. 32 w miejscowo5ci Matyld6w, gmina l-4ck" nie istnieje potrzeba

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko;

ll. wskazal na koniecznoii okeilenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

warunk6w i wymagari, o kt6rych mowa w art. 82 ust. I pkt 1 lit. b ustauY ooS

oraz nalo2enie obowiqzku dzialafi, o kt6rych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy

oo5.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plocku w opinii sanitamej znak:

PPIS/ZNS/451/521G81639012019 z dnia 12 listopada 2019r. (data wplJrvu: 15 listopada

2019r.) stwierdzil, ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na irodowisko
dla w/w inwestycji.
Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 s4 Uroczyska tr 4ckie
PLHI40021 zlokalizowane w odleglodci okolo 2,2 km od planowanej inwestycji, odlegloSd

od jeziora Zdworskiego okolo 300m.

Z uwagi na lokalizacjg planowanej inwestycji w granicach Gostynirisko-GEbiriskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu, uwzglqdniaj4c opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Warszawie stwierdza sig koniecznodi przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsigwzigcia na Srodowisko zgodnie z art.63 ustawy oo3.

Bior4c powyZsze pod uwagE, organ stwierdzil konieczno6i przeprowadzenia oceny

oddzialywania na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia oraz uznal za zasadne nalo?y(
obowi4zek sporz4dzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie slu2y zazalenle do samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku za poSrednictwem W6jta Gminy tr-4ck w terminie 7 dni od daty

doreczenia oostanowienia.

Otrzymuja:

l.Strony postgpowania.
gf)a
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DO WIaOOmOSCI:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plocku

3. Dyrektor Regionalnego Zarz4du Gospodarki Wodnej w Warszawte


