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REGIONALNY DYREKTOR  

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W WARSZAWIE 
 

 
Warszawa, dnia 21 grudnia 2021 r. 

WOOŚ-I.4220.1528.2021.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.6220.27.2021.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.  

i 22 października 2021 r., 

 

wyrażam opinię, że 

 

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Lindów 3 zlokalizowanej na części działki  

nr 78 w miejscowości Lindów, Gmina Mszczonów”: 

  

I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 

II. 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 należy dokonać oględzin terenu pod kątem 

występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście 

przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną 

gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji 

zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony 

przyrody; 

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

do nich zwierząt; 

c) wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia i prowadzić  

je od środka farmy w kierunku zewnętrznym; 

d) prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu 

od 1 marca do 15 września) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym; 

e) zabezpieczyć otwory w drzwiach i ścianach budynku stacji transformatorowej, w tym  

w szczególności wszelkie otwory wentylacyjne; 

f) pozostawić prześwit wielkości minimum 20 cm pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią gruntu; 

g) dolną krawędź ogrodzenia wykonać w taki sposób, by nie posiadała ostrych krawędzi ani 

wystających elementów; 

h) stosować źródła światła nieprzywabiające owadów; 

i) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne. 
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UZASADNIENIE 
 

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym 

Dyrektorem”) wpłynął wniosek Burmistrza Mszczonowa o wydanie opinii co do konieczności 

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 4,43 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. 1,91 ha. Teren inwestycyjny stanowi teren otwarty, obecnie 

wykorzystywany rolniczo pod uprawy rolne. Na terenie przeznaczonym pod realizację wnioskowanego 

przedsięwzięcia brak jest zadrzewień, przez co nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Ze względu na 

występowanie powierzchni biologicznie czynnej, konieczne będzie koszenie roślinności trawiastej. Teren 

inwestycji graniczy głównie z terenami wykorzystywanymi rolniczo. Od strony południowej zlokalizowane 

są tereny leśne. W kierunku północnym od zakresu opracowania, wzdłuż drogi gminnej, zlokalizowane są 

zabudowania zarówno o charakterze zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej. Teren przeznaczony pod 

realizację wnioskowanego przedsięwzięcia stanowią grunty orne o niskich i średnich klasach 

bonitacyjnych. Jest to typowy agroekosystem, tj. ekosystem zantropogenizowany, silnie uproszczony,  

co przekłada się na ubogą fitocenozę rozpatrywanego obszaru. Oprócz roślin uprawnych stwierdzono  

tu występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin segetalnych i ruderalnych. Nie 

stwierdzono przy tym chronionych gatunków roślin ani chronionych siedlisk przyrodniczych. Na terenie 

działki, na której planuje się zrealizować przedmiotowe przedsięwzięcie oraz w jej bezpośredniej okolicy 

nie stwierdzono występowania chronionych ani rzadkich gatunków ssaków, płazów, gadów oraz 

bezkręgowców. Na rozpatrywanym terenie stwierdzono jedynie występowanie pospolitych i szeroko 

rozpowszechnionych w całym kraju gatunków zwierząt. Nie stwierdzono tutaj nor, legowisk, gniazd 

ptaków (oraz pozostałości) ani innych dogodnych schronień i miejsc rozrodu zwierząt. Biorąc pod uwagę 

zagospodarowanie terenów sąsiednich, realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie doprowadzi  

do istotnego zubożenia potencjalnych miejsc żerowania zwierząt. Migracja zwierząt drobnych z racji 
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specyfiki inwestycji nie będzie zaburzona. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie 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”). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar 

Łąki Żukowskie PLH140053 oddalony o ok. 11 km w kierunku północno-zachodnim od granic inwestycji. 

Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury – Dolina Pilicy KPnC-21B) 

zlokalizowany jest w odległości ok. 11,6 km w kierunku zachodnim od terenu inwestycji1. 

 

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 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 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. Powyższe warunki ograniczą również śmiertelność 

zwierząt na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym 

lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym zapobiegnie niepokojeniu ptaków mogących gniazdować 

na analizowanym terenie, a także ograniczy ich śmiertelność. 

Warunek dotyczący zabezpieczenia stacji transformatorowej uniemożliwi zajmowanie obiektu przez 

chiropterofaunę. 

Sposób montażu siatki ogrodzeniowej ma na celu umożliwienie swobodnego przemieszczania się przez 

teren farmy drobnych zwierząt. Ponadto, odpowiednie wykonanie dolnej krawędzi ogrodzenia pozwoli 

zabezpieczyć je przed możliwością skaleczenia. 

Zastosowanie odpowiednio dobranego oświetlenia zewnętrznego pozwoli chronić owady i ograniczyć  

ich przywabianie.  

Zastosowanie modułów fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie niepożądanemu 

efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, czyli tzw. olśnieniu ornitofauny, jak również efektowi 

imitacji lustra wody. 

 

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić 

chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.  

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu  

na środowisko przyrodnicze oraz 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, a także założenia przedstawione w KIP, w opinii 

Regionalnego Dyrektora, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, jak również 

 
1 http://mapa.korytarze.pl/ 
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na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób 

istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów 

środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania 

inwestycji nie występują 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie 

 
Łukasz Juchner 

Naczelnik Wydziału 
Ocen Oddziaływania na Środowisko 

/podpisano elektronicznie/ 
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