Biała Piska, dnia 29.12.2021 r.
znak sprawy:

PBI.6220.7.2021.8

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
a także § 3, ust. 1, pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pani Małgorzaty Gil reprezentującej PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 17.05.2021 r. /data wpływu/
1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW na działce o numerze
geodezyjnym 187/22 w obrębie ewidencyjnym Guzki, gmina Biała Piska.
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE
Pani Małgorzata Gil reprezentująca PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
wystąpiła w dniu 17.05.2021 r. /data wpływu/ do Burmistrza Białej Piskiej z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy
fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW na części działki o numerze geodezyjnym 187/22 w obrębie
ewidencyjnym Guzki, gmina Biała Piska.
Wniosek uzupełniono w dniu 21.05.2021 r. o dowód wniesienia opłaty skarbowej z dnia 20.05.2021 r.
O wszczęciu postępowania administracyjnego powiadomiono strony poprzez zawiadomienie o wszczęciu
postępowania według wykazu znajdującego się w aktach sprawy oraz zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego poprzez obwieszczenie zamieszczone:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie w miejscowości Guzki.
W dniu 11.06.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynął wniosek o ujęcie nowego adresu siedziby spółki
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Wniosek został ujęty.
Analizując wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie należy
do kategorii przedsięwzięć, o których mowa 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

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Burmistrz Białej Piskiej w oparciu o art. 64 ust. 1 i 2 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), pismem znak PBI.6220.7.2021.3 z dnia 24.05.2021 r.
zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sporządziła: Joanna Galerczyk-Alaborska
Tel. /87/ 42 41 363
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Sanitarnego w Piszu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w opinii sanitarnej znak ZNS.9022.4.17.2021 z dnia
01.06.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4220.326.2021.MG
z dnia 11.06.2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Dyrektor

Zarządu

Zlewni

w

Giżycku

Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego

Wody

Polskie

w

opinii

znak Bl.ZZŚ.3.4360.116.2021.MK z dnia 14.06.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok pismem znak RP3/DD/W-5687/2021 z dnia 09.06.2021 r. poinformował,
że: ”zabudowa farmy fotowoltaicznej powinna uwzględniać istniejące urządzenia elektroenergetyczne. W przypadku
wystąpienia kolizji należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Ełk o warunki usunięcia kolizji.
Usuwanie kolizji planowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną SN dotyczy nie tylko zmiany trasy,
lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień i powinna być realizowana kosztem inwestora inwestycji
podstawowej w oparciu o umowę między inwestorem obiektu i PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok. Zmiana
zagospodarowania terenu sąsiadującego z istniejącymi liniami SN 15 kV i nn-O,4 kV podlega uzgodnieniu
z Rejonem Energetycznym Ełk. Przedstawione przez nas wnioski do ustalanej decyzji nie oznaczają, że istnieją
techniczne warunki przyłączenia do sieci planowanej farmy fotowoltaicznej. Możliwości przyłączenia jej będą
określane po złożeniu wniosku o przyłączenie.”
Burmistrz Białej Piskiej dokonując analizy wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia brał pod uwagę
czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn.
zm.).
Tutejszy

Organ

po

przeanalizowaniu

karty

informacyjnej

przedsięwzięcia,

uwzględniając

opinie

w/w organów pismem znak PBI.6220.7.2021.5 z dnia 12.10.2021 r., zawiadomił strony postępowania
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji w terminie
7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń.
Teren na którym planowana jest inwestycja, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i górskich. Teren inwestycji nie leży w zasięgu
stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie
stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych.
Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian
w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi
na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość
kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej będzie zerowe.
Przedsięwzięcie po jego wykonaniu nie będzie wymagało wykorzystywania i zabezpieczenia dodatkowych zasobów
wody, paliw i energii oraz innych materiałów.
Zastosowanie prawidłowych założeń projektowych, technicznych i technologicznych, zastosowanie podstawowych
zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja robót budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie
realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973
z późn. zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę
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środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania
terenu i stosunków wodnych.
Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie się oddziaływania
w granicach terenu zaplanowanego przedsięwzięcia, inwestycja nie będzie wymagała przeprowadzenia
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jej wpływ zamknie się w granicach
nieruchomości, na której Wnioskodawca zaplanował realizację inwestycji. Zaproponowane przez Inwestora
rozwiązania

techniczne

zapewnią

ograniczenie

negatywnego

oddziaływania

inwestycji

na

środowisko,

pod warunkiem zastosowania przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań chroniących
środowisko.
Mając powyższe na uwadze, nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej
decyzji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 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
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku
o wydanie decyzji wymienionych w art. 72, ust. 1 ww. ustawy.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem
Burmistrza Białej Piskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn.
zm.).

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy.
3. A/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko.
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Załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
nr PBI.6220.7.2021.8
(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy)

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

a)

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na działce nr 187/22, obręb Guzki, gm. Biała Piska, pow. piski,

woj. warmińsko — mazurskie. Całkowita powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 5,1845 ha, natomiast
powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wyniesie 4,98 ha.
b)

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie stanowią grunty orne o niskich klasach bonitacyjnych PsIV, PsV,

PsVI. Na terenie tym oraz w najbliższym otoczeniu, oprócz roślin uprawnych, stwierdzono występowanie typowych i
szeroko rozpowszechnionych roślin. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega ciek Jankowa Struga. Inwestycja
zostanie odsunięta od cieku o ok. 3m. Na terenie działki nr 187/22 nie znajdują się zabudowania. Najbliższy budynek
mieszkalny znajduje się w odległości ponad 250 m, w kierunku wschodnim na działce o nr geod. 187/26.
c)

Planowana inwestycja ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest energiia

słoneczna.

W związku z tym, przewiduje się instalację paneli fotowolaicznych wraz z dodatkową infrasturkturą

techniczną niezbędną do ich funkcjonowania. Dla przedmiowej inwestycji planowany jest montaż do 25000 szt. paneli
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MWp. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych
konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie. Panele zostaną podłączone do inwerterów, zamieniających prąd
stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą
umieszczone w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach
kontrolnych. Monitoring pracy instalacji będzie odbywał się przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej oraz
krajową dyspozytornię mocy. Z inwerterów, trasami kablowymi, energia elektryczna przesyłana będzie
do transformatorów. Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych stacji kontenerowych z zastosowaniem
transformatorów napięcia nN/Sn. Kontenery będą wyposażone w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu,
tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej,
monitoring, ogrzewanie i wentylację. Dla transformatorów olejowych konieczne będzie zamontowanie szczelnej
misy/tacy na olej, która pomieści co najmniej 105% oleju jaki będzie zawierał transformator (tj. około 750 1). Wymóg
ten dotyczy także zastosowania transformatorów żywicznych, czyli suchych — bezolejowych. W celu wyprowadzenia
mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie podziemnej linii kablowej, pomiędzy stacją kontenerową
a miejscem przyłączenia do sieci. Cała farma zostanie ogrodzona siatką z przestrzenią od poziomu terenu do dolnej
krawędzi ogrodzenia.
d)

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Zaplecze budowy będą stanowiły 1-2

kontenery. Zostanie ono zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne
przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu.
Ponadto teren ten będzie monitorowane pod kątem wycieku płynów eksploatacyjnych do gruntu. Na wypadek
wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania
zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów).
e)

Plac budowy wyposażony zostanie w specjalne kontenery sanitarne, z których ścieki będą regularnie

opróżniane przez specjalistyczną firmę. Wytworzone w trakcie budowy odpady (m.in.: odpady związane z pracami
budowlanymi i montażowymi), należy składować selektywnie, w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do ich odzysku lub unieszkodliwienia. Masy ziemne, które zostaną
wydobyte z wykopów po trasach kablowych zostaną odłożone w trakcie prac ziemnych, w taki sposób, aby można je
było wykorzystać w późniejszym terminie. Masy ziemne zostaną wykorzystane do przysypania przygotowanych już
tras kablowych.
f)

Na etapie budowy wystąpi zapotrzebowanie na materiały budowlane takie jak: piasek, żwir itp., które będą

potrzebne do stabilnego umocowania słupów stalowych, niezbędnych do budowy ogrodzenia, oraz montażu
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konstrukcji wsporczych. Przewiduje się także zapotrzebowanie na paliwo niezbędne w trakcie transportu i montażu
elementów farmy fotowoltaicznej, do napędu maszyn i urządzeń. Tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się
będzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Dopuszcza się możliwość
tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy przy wykorzystaniu mat absorbujących i zachowaniu należytej
ostrożności.
g)

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu

hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W
celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej czas pracy sprzętu mechanicznego należy ograniczyć wyłącznie do
pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00). Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających
oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
h)

Projektowana

elektrownia

będzie

bezobsługowa, niewymagająca

budowy

zaplecza

socjalnego

ani

infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała zużycia surowców..
i)

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie wiązać się z występowaniem emisji zanieczyszczeń do

powietrza, które są charakterystyczne dla produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych. Nie przewiduje
się również emisji gazów cieplarnianych do środowiska, które są jedną z przyczyn zmian klimatu. Uniknięta zostanie
emisja m.in.: gazów cieplarnianych (C02), tlenków azotu (NO), Benzo(a)pirenu, tlenków węgla (CO), tlenków siarki
(S02) oraz całkowitego pyłu zawieszonego (TSP). Szacuje się, że w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji
wyeliminowane z emisji zostaną ok. 8277 Mg niebezpiecznych i szkodliwych gazów.
j)

Panele fotowoltaiczne, bez względu na ich moc, nie emitują hałasu. Głównymi źródłami hałasu, jaki będzie

związany z przedmiotową inwestycją, będą inwertery oraz stacje transformatorowe wykonane w prefabrykowanych
kontenerach. Typowy poziom hałasu dla trybu pracy inwertera (od 6.00 do 22.00) wyniesie 58 dB w odległości 1 m od
urządzenia. Dla odległości równej 10 m od urządzenia, natężenie hałasu wyniesie 38 dB. W przypadku stacji
transformatorowej obudowanej w kontenerze, wartość hałasu w odległości 1 m od obiektu wyniesie maksymalnie 60
dB, zaś w odległości 10 m od obiektu, poziom hałasu wyniesie 40 dB. Biorąc pod uwagę oddalenie od najbliższejzabudowy, nie przewiduje się szkodliwego oddziaływaniama

etapie funkcjonowania inwestycji w zakresie hałasu,

gdyż z obliczeń wykonanych na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że dopuszczalne normy
poziomów hałasu zostaną zachowane w odległości około 2,5 m od inwertera oraz 3,15 m od stacji transformatorowej
w ciągu dnia i 10 m w ciągu nocy (inwertery w tym czasie nie będą pracować).
k)

Przewiduje się, że w związku z rodzajem i mocą zainstalowanych elementów i urządzeń elektroenergetycznych

oraz ich usytuowaniem, projektowana infrastruktura elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie jakości
klimatu elektromagnetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Poziomy norm
pola elektromagnetycznego nie będą w żaden sposób przekroczone. Prąd wyjściowy z inwerterów i generatorów
będzie prowadzony liniami średniego napięcia, które położone będą pod ziemią, dlatego ich oddziaływanie będzie
niezauważalne.
l)

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała poboru wody ani odprowadzania ścieków bytowych i

technologicznych. Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem, bez
zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów. Taką wodę należy traktować jako opadową.
Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie dowieziona w beczkowozach. Mycie paneli będzie odbywać się do 3
razy w roku i jednorazowo zużyte zostanie ok. 10 rn

3

wody. Może się jednak okazać, że ze względu na warunki

atmosferyczne mycie paneli nie będzie wymagane.
m)

W związku z okresową konserwacją stacji transformatorowych lub sytuacjami awaryjnymi, dochodzić będzie do

wytworzenia odpadów niebezpiecznych: odpadów olejowych, sorbentów, a także czyściwa zanieczyszczonego
substancjami ropopochodnymi, które będą na bieżąco odbierane przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę
zewnętrzną posiadającą stosowne zezwolenia.
n)

Faza likwidacji inwestycji odbędzie się po ok. 25-30 latach od momentu pierwszego uruchomienia instalacji.

Przewiduje się wówczas możliwe zużycie wody na potrzeby socjalnobytowe osób prowadzących demontaż obiektów
Strona 5 z 6

oraz standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu urządzeń do demontażu i transportu elementów
farmy fotowoltaicznej. Na tym etapie wszystkie elementy instalacji zostaną poddane recyklingowi, np. elementy
metalowe zostaną oddane do ponownego przerobienia w zakładach metalurgicznych, a wafle krzemowe zostaną
poddane reprodukcji. Recykling zostanie wykonany przez firmę zewnętrzną posiadającą do tego odpowiedni sprzęt i
uprawnienia.
o)

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18
października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).
p)

Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.). Działka przeznaczona
pod inwestycję od wschodu graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich. Najbliższe
obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 5 km i są to: obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska
PLB280008 oraz obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Piska PLH280048. Z uwagi na odległość, rodzaj, skalę i
zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000 oraz na ich integralność.
q)

Przedsięwzięcie nie będzie położone na korytarzach ekologicznych, istotnych dla populacji dużych ssaków

leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Z informacji zawartych w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wynika, że na terenie objętym wnioskiem nie stwierdzono tropów świadczących
o kierunkowym przemieszczaniu się zwierząt. Niemniej jednak, drożność migracji zwierząt (lokalne korytarze migracji)
nie zostanie zaburzona m.in. ze względu na wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki z przestrzenią ok. 20 cm
od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, dzięki czemu pod ogrodzeniem nie będą istniały
fizyczne przeszkody uniemożliwiające migrację małym i średnim zwierzętom. Dolna krawędź ogrodzenia zostanie
wykonana w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt poprzez zastosowanie pełnego splotu siatki, z zamkniętymi
oczkami. W ramach realizacji inwestycji nie jest planowany montaż systemu płoszenia zwierząt. Otwory w drzwiach i
ścianach budynku stacji transformatorowych, w tym wszelkie otwory wentylacyjne, zostaną zabezpieczone w celu
uniemożliwienia zajmowania obiektu przez chiropterofaunę. Zastosowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne pokryte
powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia”. Koszenie trawy odbywać się będzie w suche i
słoneczne dni, tj. wówczas, gdy aktywność większości płazów jest ograniczona. Koszenie prowadzone będzie od
centralnej części farmy w kierunku jej brzegów w celu umożliwienia ucieczki drobnym zwierzętom. Nie będą
stosowane herbicydy oraz inne substancje do ograniczania wzrostu roślin).
r)

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują: obszary wodno-błotne,

siedliska łęgowe, obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowania gatunków roślin, grzybów i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, obszary, na których standardy jakości
środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegające do
jezior.
s)

Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów

sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej będzie zerowe. Ponadto, z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg
lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań).
t)

Teren, na którym planowana jest inwestycja, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania

przestrzennego.
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