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REGIONALNY DYREKTOR  

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W WARSZAWIE 
 

 
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

WOOŚ-I.4220.293.2022.ACH 

 

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. 2373, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Mszczonowa  

z dnia 14 lutego 2022 r., znak: G.6220.3.2022.JJ, data wpływu do tutejszego organu -  

22 lutego 2022 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko,  
 

wyrażam opinię, że 
 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW  

(z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy  

3 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami 

infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” 

zlokalizowanych na działkach nr 135/1, 154/3, 154/6, 136/1 i 137/1, 135/5, 154/5, 154/8, 136/3, 

137/3, obręb Lublinów, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie: 
 

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.: 

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 posiadającego wiedzę z zakresu herpetologii, teriologii i malakologii; 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) przed rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie należy kontrolować teren budowy pod kątem 

obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę lub przenieść je poza teren budowy w bezpieczne dla 

nich miejsce; przeniesienie gatunków należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty 

posiadającego wiedzę z zakresu herpetologii, teriologii i malakologii, z zastosowaniem przepisów 

odrębnych; 

3) wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem 

i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt; termin, lokalizację i sposób wykonania zabezpieczeń 

doprecyzuje nadzór przyrodniczy koordynujący całość prac zabezpieczających, po uwzględnieniu 

uwarunkowań lokalnych, występujących na gruncie; 
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4) przed zasypaniem wykopów przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzić dno pod kątem 

obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy, 

z zastosowaniem przepisów odrębnych;  

5) do obsiania terenu lub nasadzeń w granicach inwestycji wykorzystać rodzime nektarodajne 

gatunki roślin dostosowane do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu 

wegetacyjnego; 

6) koszenie trawy na terenie farmy fotowoltaicznej rozpoczynać od centrum farmy w kierunku jej 

brzegów; koszenie realizować w okresie od 1 października do 1 marca;  

7) ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiałów ażurowych, bez podmurówki lub  

z podmurówką niewystającą ponad powierzchnię terenu z minimum 10 cm prześwitem pomiędzy 

dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią terenu/podmurówki;  

8) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.  
 

UZASADNIENIE 
 

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 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. Do ww. pisma przedłożono wymaganą dokumentację, tj. wniosek o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej 

„kip”), informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji 

oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy ooś. 
 

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). 
 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW  

z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej  

3 MW. Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji wyniesie do 3,92 ha. Instalacja składać się 

będzie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na stelażach, linii kablowych energetyczno-

światłowodowych, przyłączy elektroenergetycznych, transformatorów, inwerterów i opcjonalnie 

magazynu energii. Planuje się zamontowanie paneli o mocy od 350 do 1000 Wp każdy w ilości  

od 1000 do 2857 szt. na każdy 1 MW mocy. 
 

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, ze zm., 

zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000 jest obszar Łąki Żukowskie PLH140053 oddalony o ok. 4,7 km od terenu planowanego 

przedsięwzięcia. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury – Dolina 

Pilicy KPnC-21B) zlokalizowany jest w odległości ok. 9,6 km w kierunku zachodnim od terenu 

inwestycji. 
 

Nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, nie jest zabudowana. Obszar, na którym planuje 

się budowę farmy fotowoltaicznej, obejmie grunty klasy RIVa, RIVb, RV,RVI . Planowana inwestycja 

zlokalizowana będzie w krajobrazie rolniczym. 
 

Działki inwestycyjne obejmują jednorodne grunty rolne z przewagą upraw zbożowych. Ubogie 

florystycznie siedliska antropogeniczne w silnym stopniu przekształcone. Zbiorowiska można zaliczyć 

do klasy zbiorowisk pól uprawnych oraz terenów ruderalnych. 
 

Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione 

siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Inwestycja 
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realizowana będzie na gruntach rolnych znajdujących się w sąsiedztwie terenów stanowiących 

mozaikę gruntów użytkowanych rolniczo i terenów leśnych. Z uwagi na stopień przekształcenia 

miejsca inwestycji oraz jego otoczenia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. 
 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, w opinii tutejszego organu, realizacja  

i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty 

ochrony i integralność obszaru Natura 2000 łąki Żukowskie PLH140053 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. 
 

W myśl art. 64 ust. 3a ustawy ooś, w sentencji niniejszej opinii wskazano na konieczność określenia  

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków (lub wymagań) w zakresie ochrony 

przyrody.  

Kontrola terenu pod nadzorem przyrodniczym przed przystąpieniem do prac przygotowawczych 

pozwoli ograniczyć do minimum szkody wśród gatunków podlegających ochronie oraz 

wyegzekwować stosowanie przepisów prawa z zakresu ochrony gatunkowej. 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. 

Warunki dotyczące zwierząt ograniczą ryzyko ich nieumyślnego zabijania podczas wykonywania prac 

budowlanych. 

Warunek dotyczący nasadzeń postawiono w celu uatrakcyjnienia terenu farmy dla owadów, których 

rozwój uzależniony jest od obecności roślin nektarodajnych. 

Odśrodkowe koszenie ma na celu odstraszanie i przepędzanie drobnych zwierząt na czas prac 

ogrodniczych. Późne koszenie, po okresie kwitnienia, ma na celu umożliwienie swobodnego 

rozsiewania się gatunków roślin występujących na terenie farmy. 

Pozostawienie prześwitu pod trwałym ogrodzeniem działki umożliwi swobodną migrację drobnych 

zwierząt przez teren inwestycji. 

Powłoki antyrefleksyjne ograniczą liczbę ewentualnych kolizji ptaków z panelami fotowoltaicznymi. 
 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając 

łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi 

przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 
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POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 
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