Brody, dnia 9 stycznia 2019 r.
IT.6220.7.2018

Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096, zwanej dalej kpa), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 2,
art. 64 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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, zwanej dalej ustawą o ooś) oraz na podstawie § 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) po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – opinia znak:
WZŚ.4220.302.2018.AJ z dnia 4 grudnia 2018 r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach – opinia znak: NZ.771.R.235.2018
z dnia 23 listopada 2018 r.,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu - art. 122 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

postanawiam
nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Datyń (P 3) na dz. Nr 329,
330, 332, 335, 337, 346 Obręb 0004 Datyń jedn. ew. 081103_Brody.

Uzasadnienie
Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem złożonym dnia
9 listopada 2018 r. przez Farmę Wiatrową Lubsko ul. Kupiecka 49/3, 65-058 Zielona Góra w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni fotowoltaicznej Suchodół (P 3) na dz. Nr 329, 330, 332, 335, 337, 346 Obręb 0004 Datyń
jedn. ew. 081103_Brody.
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z wnioskiem inwestora będzie polegała na instalacji paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej maksymalnej mocy do 50 MW.
Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wyniesie łącznie ok. 72, 5 ha.
Na terenie objętym przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja obejmie montaż:
- zespołu paneli fotowoltaicznych do 158709 sztuk,
- kontenerowej stacji transformatorowej,
- linii kablowych i innych urządzeń towarzyszących,
- ogrodzenia terenu objętego inwestycją.
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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.
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W toku postępowania przeanalizowano zgromadzone materiały - wniosek inwestora o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz
informacje o planowanym przedsięwzięciu, wymagane art. 74 ust. 1 ustawy o ooś.
Pismem znak IT.6220.7.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Wójt Gminy Brody wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach oraz w dniu 27 listopada 2018 r. do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Zgorzelec w sprawie wydania opinii w zakresie
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu
raportu dla wnioskowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, po zapoznaniu się ze złożonymi
dokumentami, wydał opinię znak: NZ.771.R.235.2018 z dnia 23 listopada 2018 r., że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem
WZŚ.4220.302.2018.AJ z 4 grudnia 2018 r. uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
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.
Przedsięwzięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na przyrodę. Stwierdzono, że zasięg
oddziaływania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji będzie miał charakter wyłącznie lokalny,
bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.
Wójt Gminy Brody kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na
środowisko, po analizie zebranych materiałów związanych z planowaną inwestycją oraz po uzyskaniu
niezbędnych stanowisk organów i instytucji określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, postanawia dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.

Pouczenie
Zgodnie z art. 65 ust.2 ustawy o ooś na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie.

