Warszawa, dnia 26 października 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOOŚ-I.4220.1529.2021.AST.2

Burmistrz Mszczonowa
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz 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 2021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza
Mszczonowa z dnia 13 września 2021 r., znak: G.6220.28.2021.JJ, data wpływu do tutejszego organu
w dniu 17 września 2021 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnionego pismem z dnia 18 października 2021 r.,
wyrażam opinię, że
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Lindów 4 zlokalizowanej na części działki
nr 78 w miejscowości Lindów, Gmina Mszczonów”:
I.
II.

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
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.:
a) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań dokonać oględzin terenu pod kątem występowania
gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów
dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkową;
b) otwarte wykopy ziemne na terenie budowy zabezpieczyć (wygrodzenia, przykrycia) przed
możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt lub w miarę możliwości wyprofilować kąt
nachylenia jednej ze skarp wykopu w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie
uwięzionych zwierząt; poza tym wykopy regularnie kontrolować do czasu ich zasypania,
a w przypadku stwierdzenia w nich poszczególnych osobników należy je ewakuować poza teren
budowy;
c) przy realizacji farmy zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
d) zaleca się koszenie powierzchni zadarnionych od środka farmy do jej skrajów oraz mycie
powierzchni modułów (czystą woda lub z zastosowaniem wody z dodatkiem substancji
biodegradowalnych) poza okresem kwiecień-lipiec i nie częściej niż dwukrotnie w ciągu roku;
e) wykonać ogrodzenie terenu inwestycji bez podmurówki, z wolną przestrzenią od poziomu terenu
do dolnej krawędzi ogrodzenia o wysokości co najmniej 10-12 cm lub w ogrodzeniu przy
powierzchni gruntu wykonać otwory o wielkości 10-12 cm w odległości co 2 m;
f) przed przystąpieniem do robót budowlanych, zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią
warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji wykorzystać do rekultywacji terenu.

UZASADNIENIE
Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym
Dyrektorem”) wpłynął wniosek Burmistrza Mszczonowa o wydanie opinii co do konieczności
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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 z dnia 3 sierpnia 2021 r.,
kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „KIP”) oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem,
o których mowa w art. 64 ust. 2a ustawy ooś. Informację o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu, na którym zlokalizowana będzie planowana inwestycja przesłano przy piśmie
Burmistrza Mszczonowa z dnia 12 października 2021 r.
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).
Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy
w sprawie oraz wiedzę własną organu.
W ramach podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 4 tys. szt. paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy do 1,0 MWp, usytuowanych na części działki o nr ew. 78 w miejscowości Lindów, gmina
Mszczonów. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych
posadowionych na gruncie pod kątem 15-45 stopni i orientacji południowej. Panele zostaną podłączone
do oddzielnych przetwornic (inwerterów) o łącznej mocy do 1,0 MWp, zamieniających prąd stały
naprzemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej średniego napięcia. Urządzenia
przetwarzające prąd będą umieszczone w stacji kontenerowej usadowionej na gruncie, bądź bezpośrednio
pod panelami. Wyprodukowana energia będzie oddawana do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
(SN) przy pomocy linii kablowej SN oraz przyłącza energetycznego do napowietrznej linii SN. Całkowita
powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,5 ha. Inwestycja
realizowana będzie na części działki. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz
pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsięwzięcia będzie wynosić ok. 1,9 ha. Zgodnie z danymi przedstawionymi w KIP obszar inwestycji
stanowi teren otwarty, obecnie wykorzystywany rolniczo pod uprawy rolne. Są to grunty orne o niskich i
średnich klasach bonitacyjnych. Oprócz roślin uprawnych stwierdzono występowanie typowych i szeroko
rozpowszechnionych roślin segetalnych i ruderalnych. Brak na nim zadrzewień. Na terenie tym nie
stwierdzono nor, legowisk, gniazd ptaków (oraz ich pozostałości), a także innych dogodnych schronień i
miejsc rozrodu zwierząt. Teren inwestycji graniczy głównie z terenami wykorzystywanymi rolniczo od
strony północnej oraz wschodniej. Od strony południowej oraz zachodniej zlokalizowane są tereny leśne.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, zwanej dalej „ustawą
o ochronie przyrody”). Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w odległości około 11,5 km
od obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053. Obszar realizacji inwestycji znajduje się
w odległości około 11,3 km od korytarza ekologicznego Dolina Bzury - Dolina Pilicy1.
W celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na gatunki podlegające ochronie nakazano kontrolę
terenu przed przystąpieniem do realizacji ww. robót. W ramach przedsięwzięcia planowane są prace
ziemne, które mogą być zagrożeniem dla zwierząt występujących na przedmiotowym terenie. 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 ww. ustawą. 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
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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.
Ze względu na konieczność wykonywania wykopów podczas realizacji inwestycji, a tym samym
możliwość uwięzienia w nich drobnych zwierząt, w tym gatunków podlegających ochronie wprowadzono
warunki dotyczące zabezpieczenia i regularnej kontroli wykopów do czasu ich zasypania.
Zastosowanie modułów fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie niepożądanemu
efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, czyli tzw. olśnieniu ornitofauny.
Zalecany sposób, intensywność i okres koszenia darni oraz mycia paneli ma na celu stworzenie warunków
do ponownego zajęcia terenu farmy (po okresie realizacji inwestycji) przez gatunki ptaków odbywające
2-3 lęgi w roku i gnieżdżące się na ziemi.
Sposób montażu siatki ogrodzeniowej ma na celu umożliwienie swobodnego przemieszczania się przez
teren farmy drobnym zwierzętom (małym ssakom, gadom i płazom).
W celu zapobieżenia utraty wartości użytkowych wierzchniej warstwy gleby określono warunek
postępowania z ziemią urodzajną, co przyspieszy powrót środowiska przyrodniczego do stanu równowagi.
Z uwagi na stopień przekształcenia terenu inwestycji oraz jego otoczenia, uznano, że nałożenie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest
konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, które będzie położone na terenie już
przekształconym antropogenicznie, w opinii Regionalnego Dyrektora, realizacja i funkcjonowanie
planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność
ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto,
realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska
na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco
negatywnie na siedliska łęgowe.
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 na środowisko.
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami
decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
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