Brody, 9 stycznia 2018 r.
IT.6220.6.2018

Postanowienie
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 69 ust.3, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081), zwaną dalej ustawą o ooś), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żarach

postanawiam
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Jeziory Dolne (P 2) na dz. Nr 39, 40,41, 42, 43,
193/5, 193/6, 193/7 Obręb 0009 Jeziory Dolne oraz sporządzenia raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do wszczętego w dniu 13 listopada 2018 r. postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Farmy Wiatrowej Lubsko ul.
Kupiecka 49/3 65-058 Zielona Góra.
Zakres raportu powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem
następujących informacji:
1. Inwentarza i stanu elementów przyrodniczych, biotycznych i abiotycznych, objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów objętych
ochroną na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody. Raport winien zawierać
opis elementów przyrodniczych będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia, w tym między innymi szaty roślinnej, ze szczególnym uwzględnieniem
chronionych siedlisk przyrodniczych obszaru Natura 2000 Jeziora Brodzkie PLH080052, roślin
chronionych i ich siedlisk, występujących zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt
gatunków chronionych i ich cyklów życiowych, a także chronionych gatunków grzybów. Opis
powinien zawierać ogólne charakterystyki lokalnych populacji tych gatunków i siedlisk, na które
zmiana użytkowania terenu, w wyniku budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, będzie miała wpływ,
a które pozwoliłyby ocenić skalę oddziaływania i jej prognozę. Wartość powyższych informacji
uzależniona będzie od poziomu szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych, dotyczących
gatunków i siedlisk występujących na przedmiotowym terenie, obejmujących m.in. okres
wegetacyjny roślin, a także okres lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt,
oraz od zastosowanych metod, terminów i materiałów wykorzystanych do zebrania ww. danych.
2. Rodzaju oddziaływania, skutków i skali oddziaływania przedsięwzięcia na zidentyfikowane
elementy biotyczne i abiotyczne obszaru obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie wynikające z
budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście celów ochrony wymienionego
obszaru ochrony. Raport winien uwzględnić i określić skalę oddziaływania inwestycji na krajobraz z
uwzględnieniem celu jego ochrony w obszarze jego ochrony.
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3. Możliwych działań minimalizujących oddziaływanie na zidentyfikowane zasoby biotyczne
i abiotyczne obszaru przedsięwzięcia i oddziaływania przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście
celów ochrony wymienionych obszarów ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej np. ptaków.
4. Zakresu kompensacji przyrodniczej w myśl brzmienia przepisu art. 3 ust. 1 pkt 8 oraz art. 75
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jeśli będzie taka potrzeba.
5. Monitoringu działań minimalizujących i kompensacji przyrodniczej, jeśli będzie taka potrzeba.
6. Zgodności z reżimem ochrony i celami ochrony wymienionych obszarów ochrony przyrody,
w granicy których ma być zlokalizowana inwestycja oraz wykazanie braku negatywnego wpływu na
ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o ooś, raport należy przedłożyć w 4 egz. wraz z jego zapisem
w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Uzasadnienie
W dniu 9 listopada 2018 r. Farma Wiatrowa Lubsko ul. Kupiecka 49/3 65-058 Zielona Góra,
złożyła w Urzędzie Gminy Brody wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na dz. Nr 39, 40,41,
42, 43, 193/5, 193/6, 193/7 Obręb 0009 Jeziory Dolne gmina Brody. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ooś wystąpiłem do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żarach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz o określenie zakresu ewentualnego raportu. W dniu
26 listopada 2018 r. opinią sanitarną znak NZ.771.R.237.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Żarach stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1
ustawy o ooś zwróciłem się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko oraz o określenie zakresu ewentualnego raportu. Pismem Nr WZŚ.4220.301.2018.AJ
z dnia 4 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla
przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz powinien być sporządzony raport
o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie jego zakres. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o ooś wystąpiłem 27 listopada 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarząd Zlewni Zgorzelec o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o określenie zakresu ewentualnego raportu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Zgorzelec pismem
WR.ZOO.6.055.37.2018.JK z 6 grudnia 2018 r. przekazało według właściwości wniosek Wójta Gminy
Brody do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Wobec braku wydania przez PGW opinii w terminie określonym w art. 64 ust.
4 ustawy o ooś, zgodnie z przepisem art. 122 a § 2 kpa uzgodnienie uznano za dokonane.
Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71) planowane
przedsięwzięcie znajduje się w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.
Projektowane przedsięwzięcie położone jest:
- w obszarze chronionego krajobrazu „30A-Zachodnie Okolice Lubska”;
- w obszarze Natura 2000 Jeziora Brodzkie PLH080052.
Obszar chronionego krajobrazu „30A-Zachodnie Okolice Lubska” obejmuje tereny chronione ze
względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych. Został wyznaczony rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 14 z dnia 24
lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa
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lubuskiego (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 47, poz. 820). Skala zmiany oraz skutek oddziaływania wymagają
oceny z perspektywy celu obszaru Natura 2000 Jeziora Brodzkie PLH080052 oraz zgodności
z reżimem ochrony tej formy ochrony przyrody.
Przedsięwzięcie z tytułu położenia w obszarze Natura 2000 oraz w domniemanym stanowisku
chronionych siedlisk przyrodniczych wymaga analizy w odniesieniu do:
- fragmentacji siedlisk chronionych oraz zmiany ich powierzchni;
- zmiany kluczowych procesów i związków kształtujących strukturę obszaru;
- przebudowy zespołów i zgrupowań gatunków;
- zakłócenia relacji ekosystemowych;
- intensyfikacji zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk;
- przeszkody lub bariery migracji;
- zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków.
Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, biorąc pod uwagę kartę informacyjną
przedsięwzięcia, opinie organów uzgadniających a także ze względu na łączne uwarunkowania,
o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy o ooś postanowiłem jak w sentencji.

Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za
pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 7 dni od daty otrzymania.

