BURMISTRZ LIDZBARKA
13-230 LIDZBARK
woj. warmińsko-mazurskie

Lidzbark, dnia 13 lipca 2022 r.
GiOŚ.6220.1.2022
DECYZJA
Burmistrz Lidzbarka, działając na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 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 (Dz.U.2022.1029 ze
zm.), §3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839
ze zm.) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2022 r.
Agro Farms Sp. z o.o. ul. Łąkowa 2 86-014 Sicienko o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158
w obrębie Nick, gmina Lidzbark, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Działdowie
orzeka
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158 w obrębie Nick, gmina
Lidzbark.
II. Określić następujące wymagania i warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia i wskazać na konieczność podjęcia działań mających na celu
unikanie, zapobieganie i ograniczanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze
szczególnym uwzględnieniem następujących działań:
1) prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający
środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie
technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i
surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska
gruntowo-wodnego,
2) utrzymywać najwyższy poziom jakości wykonywanych prac budowlanych m.in. poprzez
zlecenie ich wykonywania doświadczonym pracownikom, posiadającym niezbędne
kwalifikacje i wymagane uprawnienia,
3) stosować bieżącą kontrolę stanu maszyn i urządzeń pracujących na terenie
inwestycyjnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjąć natychmiastową
reakcję w celu ich wyeliminowania,
4) zaplecze budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie
ewentualnych wycieków paliw,
5) na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia pojazdy tankować wyłącznie na stacjach
paliw,

6) maszyny i sprzęt używany przy budowie tankować w uzasadnionej i niezbędnej
konieczności na terenie zaplecza budowy w przeznaczonym do tego miejscu z
wykorzystaniem materiałów sorpcyjnych zapobiegających ewentualnym przeciekom
substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża,
7) w sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie
w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
wraz ze zużytymi materiałami sorpcyjnymi należy przekazać podmiotom uprawnionym do
ich rekultywacji,
8) zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i
minimalne przekształcenie jego powierzchni; po zakończeniu prac teren przywrócić do
poprzedniego stanu,
9) w razie konieczności panele fotowoltaiczne czyścić przy użyciu wody bez środków
czyszczących w tym detergentów; do tego celu wodę dostarczać beczkowozem,
10) wodę na etapie budowy, do picia dla pracowników, dostarczać w opakowaniach
jednostkowych/butelkach,
11) prowadzić oszczędne, racjonalne i uzasadnione zużycie wody na wszystkich etapach
przedsięwzięcia,
12) na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie
powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a
zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie,
13) prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych, posadowieniem konstrukcji
i stacji transformatorowych oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności
prowadzenia prac odwodnieniowych w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed
napływem wód opadowych,
14) w przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami
wodnymi/melioracyjnymi, nie dopuścić do uszkodzenia istniejącej infrastruktury; w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu do
stosownych organów,
15) na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet, ze
szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi; zbiorniki te systematycznie opróżniać przez
uprawnione podmioty,
16) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych pod transformatorami
zamontować szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować co najmniej 100 %
objętości oleju w razie wycieku oraz wodę z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów
aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego,
17) transformatory poddawać systematycznym przeglądom celem wykrycia ewentualnych
usterek, wycieków substancji niebezpiecznych lub nieszczelności innych elementów
elektrowni,
18) odpady magazynować w sposób selektywny w wyznaczonym miejscu, w szczelnych
pojemnikach na terenie zaplecza budowy, a następnie sukcesywnie przekazywać podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich odbioru, transportu i gospodarowania,
zgodnie z ustawą o odpadach,
19) odpady powstałe na wszystkich etapach przedsięwzięcia w pierwszej kolejności
poddawać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady unieszkodliwiać w
sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami,
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20) systematycznie sprzątać plac budowy i nie pozostawiać odpadów w nieodpowiednich
miejscach,
21) na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać technologie o najmniejszym wpływie na
środowisko gruntowo-wodne i pozbawione ryzyka wystąpienia awarii i innych
niebezpieczeństw w czasie późniejszej eksploatacji farmy,
22) podczas likwidacji inwestycji dokonać rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych
dostępnych technik.
III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 24 marca 2022 r. Agro Farms Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2, 86-014
Sicienko wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158 w obrębie Nick,
gmina Lidzbark, dołączając do wniosku wymienione w art. 74 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 (zwana
dalej ustawą ooś) załączniki, m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze objętym ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie jest objęta obowiązkiem
sporządzenia takiego planu, natomiast objęta jest uchwałą nr V/42/18 Rady Miejskiej w
Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w południowo-wschodniej części gminy Lidzbarkobszar A.
Planowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit a.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji
w niniejszej sprawie jest Burmistrz Lidzbarka.
Działając na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismami z dnia 4 kwietnia
2022 r., Burmistrz Lidzbarka zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Działdowie z wnioskiem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie opinią z dnia 7 kwietnia
2022 r., znak ZNS.9022.2.8.2022, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w
postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2022 r., znak WOOŚ.4220.204.2022.AZ.1 oraz Dyrektor
Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
piśmie z dnia 11 maja 2022 r., znak WA.ZZŚ.1.435.1.67.2022.WR stwierdzili, że dla w/w
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś lub nałożenia
obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, które w całości
zostały uwzględnione w sentencji decyzji.
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Zgodnie z art. 84 ustawy ooś, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy
organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii w/w organów.
Zgodnie z art. 10§1 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Lidzbarka
obwieszczeniem i pismem z dnia 19 maja 2022 r. zawiadomił strony o zakończeniu
postępowania dowodowego w sprawie oraz o przysługującym stronom postępowania prawie
do zapoznania się z aktami oraz do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty
sprawy.
We wskazanym terminie strony nie wniosły uwag, zastrzeżeń i wniosków.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy
do 4 MW. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 158 obręb Nick, gmina Lidzbark,
powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia przedmiotowej
działki wynosi 5,1 ha, zaś powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego
przedsięwzięcia wyniesie do ok. 4,6 ha.
Inwestor dopuszcza realizację przedsięwzięcia w podziale na etapy, przykładowo
mogą to być cztery etapy o mocy do 1 MW każdy. Zaprojektowane będą one w taki sposób,
aby każdy etap posiadał kompletną infrastrukturę techniczną i aby mógł funkcjonować jako
samodzielna niezależna od innych elektrownia.
Aktualnie działka przeznaczona pod inwestycję użytkowana jest rolniczo i stanowi
pole uprawne, zlokalizowane na gruntach o klasach bonitacyjnych RV, RVI. W północnowschodniej części ww. działki znajduje się teren zadrzewiony, który zostanie wyłączny z
zajęcia i przekształcenia pod planowaną inwestycję. W związku z intensywną produkcją rolną
na działce brak jest chronionych gatunków roślin, jak również drzew i krzewów
przewidzianych do wycinki.
Na terenie działki inwestycyjnej nie znajdują się zabudowania. Najbliższa zabudowa
mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 420 m w kierunku południowym od granicy
terenu inwestycyjnego.
W ramach projektu planuje się poprowadzić krótką drogę dojazdową o charakterze
utwardzonym (utwardzenie ziemne i/lub kruszywem), która umożliwi dojazd i montaż
prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie
placów manewrowych. Następnie na wybranym obszarze działki zostaną rozmieszczone na
specjalnych konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do których zostaną przytwierdzone
panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren
zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny.
Ponadto w ramach instalacji zainstalowane zostaną:
1) inwertery - urządzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych
pod panelami,
2) okablowanie po stronie DC - pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie będzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi. Okablowanie zostanie wykonane kablem jednożyłowym dedykowanym do
instalacji fotowoltaicznych,
3) okablowanie po stronie AC - pomiędzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi.
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi,
4) prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynki stacji będą wykonane z prefabrykatów
betonowych o kolorystyce neutralnej. W każdym budynku stacji będą znajdowały się:
rozdzielnia SN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego napięcia), transformator żywiczny lub olejowy, tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej
energii elektrycznej. Stacje zostaną posadowione bezpośrednio w wykopie na cienkiej
warstwie betonu. Do każdej stacji poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone kable strony
AC nn instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siecią energetyki
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zawodowej. Wysokość każdej stacji nie przekroczy 4 m, a powierzchnia każdej stacji będzie
wynosiła max. do 50 m2,
5) bateryjne magazyny energii. Magazyny będą wykonane w technologii baterii litowojonowych o mocy do 1 MW każdy. Magazyny energii będą występować w formie zabudowy
kontenerowej. Powierzchnia każdego magazynu bateryjnego będzie wynosić max. 50 m2. Ich
zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyżki
energii,
6) dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do monitoringu
pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed
zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe).
Zaplecze budowy należy zlokalizować w oddaleniu od zabudowy podlegającej
ochronie akustycznej. Wszystkie materiały budowlane dostarczane będą przez firmy
zewnętrzne i magazynowane na wyznaczonych miejscach. W przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych materiały budowlane będą przechowywane w kontenerach
magazynowych. Używane maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie i podlegać
ciągłej kontroli, tak aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia środowiska wodnogruntowego poprzez wyciek substancji szkodliwych (olej, benzyna).
Wytworzone w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w
kontenerach, w wyznaczonym do tego celu miejscu, a następnie przekazywane podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenie do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady
niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych kontenerach, tak aby
zapobiec możliwości dostania się wód opadowych. Na etapie budowy ścieki bytowe będą
gromadzone w kontenerach sanitarnych, których zawartość powinna być odbierana przez
uprawnione podmioty.
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.
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.
W trakcie etapu eksploatacji przedsięwzięcia bardzo niski poziom hałasu dochodzić
będzie od stacji transformatorowych oraz epizodycznie od pojazdów serwisowych.
Ewentualna obecność serwisantów związana będzie z dojazdem samochodu osobowego bądź
ciężarowego, prace odbywać się będą w porze dnia przez co nie będą uciążliwe, gdyż
wówczas poziom tła akustycznego jest znacznie wyższy. Emisja hałasu związana będzie
również z pracą transformatorów. Maksymalny poziom mocy akustycznej urządzenia
wynosić będzie ok. 75 dB. Inwestor w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko
inwestycji przy obiektach o dużym zapotrzebowaniu na moc zainstalowaną chce zastosować
stacje kontenerowe. Zaletą takich stacji jest skondensowanie jednostek transformatorowych
dużej mocy na małej powierzchni zabudowy. Transformator według producenta maksymalnie
generuje ok. 60 dB w odległości 1 m. Cały obiekt będzie wykonany z betonowych
półfabrykatów, które tłumią dźwięk transformatora. Betonowe ściany obiektu będą
pochłaniały ok. 20 dB generowanego hałasu. Jedynymi miejscami, gdzie obiekt może mieć
mniejsze tłumienie będą drzwi i kraty wentylacyjne. Stacje transformatorowe zostaną
umieszczone możliwie jak najdalej od najbliższej zabudowy, tak aby nie powodować
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dyskomfortu mieszkańców. Można zatem stwierdzić, że planowana instalacja nie będzie
powodowała uciążliwości w tym zakresie.
W przypadku projektowanej elektrowni fotowoltaicznej, energia elektryczna jest
wyprowadzana i kierowana do transformatorów linią kablową niskiego napięcia (nn), a więc
taką jak w linii trójfazowej stosowanej w gospodarstwach domowych. Same transformatory
stanowią bardzo słabe źródło promieniowania elektromagnetycznego - urządzenia tego
rodzaju są często stosowane jako transformatory końcowe, instalowane na słupach
energetycznych w pobliżu zabudowy, zasilając osiedla i zespoły domków jednorodzinnych.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała poboru wody ani odprowadzania
ścieków technologicznych. Inwestor rozważa dwa sposoby mycia paneli fotowoltaicznych.
Pierwszy polega na myciu paneli wodą dostarczaną na teren inwestycji w specjalnie do tego
przeznaczonych beczkowozach. Nie planuje się użycia detergentów, a jedynie czystej wody,
która może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Drugi sposób polega na zastosowaniu
technologii bezwodnej opartej na specjalnych szczotkach. Czyszczenie w tym systemie
polega na zastosowaniu obrotowych szczotek montowanych na stałe w prowadnicach wzdłuż
paneli. Jest ono w pełni automatyczne i sterowane przez sygnał z komputera kontrolującego
właściwości optyczne paneli.
W trakcie eksploatacji elektrowni nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości
odpadów. Odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne
zezwolenia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Natura 2000
oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916), a także poza korytarzami
ekologicznymi. Najbliżej zlokalizowany obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony
ptaków Dolina Wkry i Mławki PLB140008 oddalony ok. 0,26 km od analizowanego terenu.
Z uwagi na odległość, rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie
przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego
obszaru Natura 2000 oraz jego integralność. Teren inwestycji położony jest w krajobrazie
rolniczym. Na terenie przewidzianym pod planowaną inwestycję nie stwierdzono obecności
gatunków roślin i zwierząt. Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na terenie
inwestycji oraz zastosowanie ogrodzenia bez podmurówki spowoduje, że teren inwestycji nie
będzie stanowił bariery dla drobnych zwierząt. Należy jednak wskazać, że brak negatywnego
oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie
z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do
roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie
odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody
regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:
1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz.U.2014 r.1408),
2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409),
3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183 ze zm.).
W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się
wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania
zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o
ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na
wykonanie czynności zabronionych.
Teren inwestycji zostanie samoistnie przekształcony z terenu rolniczego na teren
charakterystyczny dla naturalnego terenu łąk trawiastych. Przez cały czas eksploatacji teren
będzie porośnięty, a jedyna pielęgnacja będzie ograniczać się do okresowych pokosów
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pielęgnacyjnych. Pokosy traw odbywać się będą w zależności od potrzeb, a ich liczba
uzależniona będzie od warunków pogodowych. Przypuszcza się, że nie będzie to częściej niż
2 ~ 3 razy do roku. Koszenie odbywać się będzie od centrum obszaru w stronę jego brzegów,
w celu umożliwienia wydostania się przebywających wówczas zwierząt w bezpieczne miejsce
poza jej teren oraz ograniczenia ich śmiertelności. Nie przewiduje się stosowania herbicydów
oraz innych substancji do ograniczania wzrostu roślin.
Na terenie inwestycji nie występują obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej oraz
obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w
obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie: PLRW20001926839 (Wkra od
połączenia ze Szkotówką do Mławki bez Mławki). Dla JCWP Wkra od połączenia ze
Szkotówką do Mławki bez Mławki stan określono jako zły, a osiągnięcie celów
środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na
podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy
2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni występuje
presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące
uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w
zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.
Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i
ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją
substancji ropopochodnych do wód podziemnych.
Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako
dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za
niezagrożone.
Biorąc pod uwagę skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia Dyrektor
Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uznał,
że można stwierdzić, że planowane zamierzenie inwestycyjne mogłoby stwarzać zagrożenie
dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód chociażby w przypadku awarii
transformatorów i niekontrolowanego wycieku oleju do środowiska gruntowo-wodnego.
Jednakże informacje podane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na to, że
zostaną zastosowane takie rozwiązania, które uniemożliwią zajście tego rodzaju zdarzeń, a
planowane przedsięwzięcie będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność
przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i poza obszarami morskimi,
górskimi, znajduje się na terenie częściowo zalesionym. Przedsięwzięcie znajduje się poza
strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód
śródlądowych. Nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o
niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego lub ze studiów ochrony
przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, ze zm.).
Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla
poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art.
171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazał, że na podstawie informacji zawartych w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia
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oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno
w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i
technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.
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).
W swojej opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wskazał, że
elektrownie fotowoltaiczne nie należą do grupy obiektów stwarzających zagrożenie dla
środowiska w wyniku wystąpienia pożaru, wybuchu lub wycieku paliwa. Nie ma również
ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej. Teren przedsięwzięcia nie stanowi obszaru
zagrożonego powodzią lub występowaniem osuwisk. Dodatkowo, ze względu na zastosowane
rozwiązania techniczne i technologiczne planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się
wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej
dotyczyć może jedynie ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu mechanicznego
stosowanego w fazie budowy inwestycji (np. wyciek substancji ropopochodnych) i stworzyć
zagrożenie dla środowiska. Jednakże zapobieganie wystąpienia takiej ewentualności
prowadzone jest w sposób ciągły poprzez: stałą kontrolę sprzętu używanego podczas
przygotowywania terenu pod inwestycję, naprawy sprzętu mechanicznego prowadzone będą
w miejscach do tego przystosowanych, tankowanie maszyn z zachowaniem wymaganej
ostrożności i wyposażenie zaplecza budowy w sorbent.
Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz
uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali
możliwego jej oddziaływania na środowisko, podzielając stanowiska organów opiniujących
organ I instancji stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.
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.
Burmistrz
/-/ mgr Maciej Sitarek

Otrzymują:
1. Agro Farms Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 2
86-014 Sicienko
Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 2/3
85-236 Bydgoszcz
2. pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a
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Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
Plac Biedrawy 5
13-200 Działdowo
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
Pobrano opłatę skarbową na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.) w wysokości 205 zł.
Sporządziła: Monika Wasilewska-Śliwińska
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ZAŁĄCZNIK
do decyzji z dnia 13 lipca 2022 r.,
znak: GiOŚ.6220.1.2022
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 158 w obrębie Nick, gmina Lidzbark.
Powierzchnia całkowita w/w działki wynosi 5,1 ha. Inwestycja zlokalizowana będzie
na terenie gruntów rolnych o powierzchni do ok. 4,6 ha, o klasach bonitacyjnych RV, RVI. W
północno-wschodniej części działki występuje obszar zadrzewiony, jednakże - jak podano w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie będzie on znajdować się na obszarze wyznaczonym
pod realizację przedsięwzięcia, ponieważ zostanie wyłączony z zajęcia i przekształcenia.
Inwestor nie przewiduje jakiejkolwiek ingerencji w tereny zadrzewione. Realizacja
przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów. Nie przewiduje się
żadnych prac rozbiórkowych. Na terenie działki inwestycyjnej nie znajdują się zabudowania.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 420 m w kierunku
południowym od granicy terenu inwestycyjnego. Dojazd do miejsca inwestycji odbywał się
będzie poprzez drogę lokalną, a następnie poprzez krótki odcinek drogi wewnętrznej. W
ramach projektu planuje się poprowadzić krótką drogę dojazdową o charakterze utwardzonym
(utwardzenie ziemne i/lub kruszywem), która umożliwi dojazd i montaż prefabrykowanych,
kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie placów manewrowych.
Następnie na wybranym obszarze działki zostaną rozmieszczone na specjalnych
konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do których zostaną przytwierdzone panele
fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren zostanie
ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny.
Farma fotowoltaiczna składać się będzie z niezbędnej infrastruktury technicznej, w
skład której wejdą:
1) panele fotowoltaiczne,
2) inwertery - urządzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych
pod panelami,
3) okablowanie po stronie DC - pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie będzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi. Okablowanie zostanie wykonane kablem jednożyłowym dedykowanym do
instalacji fotowoltaicznych,
4) okablowanie po stronie AC - pomiędzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi.
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi,
5) prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynki stacji to prefabrykaty betonowe o
kolorystyce neutralnej. W każdym budynku stacji będą znajdowały się: rozdzielnia SN
(średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego napięcia), transformator - żywiczny lub
olejowy, tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii
elektrycznej. Stacje zostaną posadowione bezpośrednio w wykopie na cienkiej warstwie
betonu. Do każdej stacji poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone kable strony AC nn
instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siecią energetyki zawodowej.
Wysokość każdej stacji nie przekroczy 4 m, a powierzchnia każdej stacji będzie wynosić max.
do 50 m2,
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6) bateryjne magazyny energii. Magazyny będą wykonane w technologii baterii litowojonowych o mocy do 1 MW każdy. Magazyny energii będą występować w formie zabudowy
kontenerowej. Powierzchnia każdego magazynu bateryjnego będzie wynosić max. 50 m2. Ich
zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyżki
energii,
7) dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do monitoringu
pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed
zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe).
Rodzaj i parametry ogniw i urządzeń:
- monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
- moc panelu - od 200 do 1500 Wp,
- liczba paneli: do 20 000 - w zależności od mocy użytych paneli (do 5000 na 1 MW),
- wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m,
- odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych - do 10 m,
- liczba stacji transformatorowych: do 4 sztuk,
- liczba magazynów energii: do 4 sztuk,
- liczba inwerterów: do 200 sztuk (do 50 sztuk na 1 MW).
Elementy wchodzące w skład planowanej inwestycji mają nie przekroczyć wysokości
5 m. Zespół linii kablowych doprowadzający wytworzoną energię zostanie poprowadzony
pod ziemią i ulokowany zostanie na głębokości do 1,5 m. Wytwarzany przez panele słoneczne
prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany będzie przez inwertery w prąd zmienny,
oddawany następnie do sieci energetycznej poprzez stację transformatorową oraz linię
kablową SN. Punkt wpięcia do sieci zostanie dookreślony w technicznych warunkach
przyłączeniowych i zostanie wskazany przez operatora sieci w warunkach przyłączeniowych.
Inwestor rozważa dwie możliwości przyłączenia planowanej inwestycji do systemu
elektroenergetycznego - do linii średniego napięcia lub do najbliższej stacji GPZ.
Inwestor dopuszcza realizację przedsięwzięcia w podziale na etapy, przykładowo
mogą to być cztery etapy o mocy do 1 MW każdy. Zaprojektowane będą one w taki sposób,
aby każdy etap posiadał kompletną infrastrukturę techniczną i aby mógł funkcjonować jako
samodzielna niezależna od innych elektrownia. Ponadto dopuszcza realizację planowanej
mocy na części terenu inwestycyjnego.
Burmistrz
/-/ mgr Maciej Sitarek
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z ART. 13 i 14 RODO
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku jest Pan Mariusz
Badaczewski, e-mail: iod@lidzbark.pl, tel.: 23 696-15-05 wew. 133.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu
Lidzbarka
–
prowadzenia
postępowań
administracyjnych,
w
sprawie
wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć, na podstawie przepisów 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.2022.1029. ze zm.). Podanie danych
identyfikujących
uczestnika
postępowania,
umożliwiających
jego
wszczęcie
i prowadzenie, wynika z przepisów z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.).
4. W celu określonym w pkt 3 Administrator przetwarza Pana/Pani imię i nazwisko, adres zamieszkania
lub adres o korespondencji, numer działki ewidencyjnej, numer jej księgi wieczystej, charakter stanu władania oraz inne
dane
(np.
nr
telefonu
lub
adres
poczty
elektronicznej),
jeśli
zostały
przez Pana/Panią podane.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 Pana/Pani imię i nazwisko może być
udostępniane innym uczestnikom tych postępowań. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności strony postepowania, organy biorący udział
w postępowaniu, operator pocztowy Poczta Polska, archiwum państwowe, dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez
Burmistrza Lidzbarka podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na
środowisko
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi,
tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164)
i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.2011.14.67 ze zm.).
8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia),
- sprostowania swoich danych (art.16 rozporządzenia),
- usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 17 i 18 rozporządzenia),
- żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 rozporządzenia),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 rozporządzenia).
9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być
w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność wcześniej wykonywanych czynności przetwarzania.
10. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, źródłem pochodzenia danych
osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i
budynków pozwalający na ustalenie stron postepowania, jednostki samorządu terytorialnego, sądy powszechne, lub też
pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych, z ksiąg wieczystych albo od innych organów władzy publicznej lub
podmiotów
wykonujących
zadania
publiczne
lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać
profilowaniu.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z
RODO
do
organu
nadzorczego,
którym
jest
Prezes
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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