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ul. Ceynowy 21

OŚ.6220.4.2016/2017.MB.2

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 75, ust.1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 i art. 72 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 (Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 ze zm., powoływana dalej jako ustawa "OOŚ") i art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz § 3
ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),po
rozpatrzeniu wniosku ALTM W. Hełminiak, T. Górski Sp. Jawna, ul. Lipowicza 115, 80 - 809
Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Rybaki, działki nr 10115, 10116, 10117, 10118, 10119,
101110 - obręb Rybaki, Gmina Somonino, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach,
odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zamierzenia-

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Rybaki, działki nr 10115, 10116, 10117,
10118, 101/9, 101110 - obręb Rybaki, Gmina Somonino".

2. Załqcznikiem do niniejszej decy;ji uczynić charakterystykę przedsięwzięcia.

W dniu 12.10.2016 r., ALTM W. Hełminiak, T. Górski Sp. Jawna, ul. Lipowicza 115, 80 809 Gdańsk, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Rybaki, działki nr 10115, 10116, 10117, 10118,
10119,101110 - obręb Rybaki, Gmina Somonino".
Do w/w wniosku załączono: poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną
obejmującą przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
kartę
informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5, cytowanej na
wstępie ustawy "OOŚ".
Powyższy wniosek wpisano do publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku ,
prowadzonego przez Wójta Gminy Somonino.
Strony postępowania zostały pisemnie powiadomione o realizacji przedsięwzięcia. Pozostali
mieszkańcy poinformowani zostali w drodze Obwieszczenia publikowanego na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Somonino oraz stronie internetowej tut. Urzędu www.bip.somonino.pl.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
71), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust.2 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 3, i art. 173 ust. 2 pkt 2
ustawy "OOŚ"- planowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na

środowisko, dla których obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko - stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Z uzyskanych opinii:
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - postanowienie nr RDOŚ-Gd- WOO4240.303.2016.IBA.1 z dnia 30.11.2016 r.,
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach - opinia nr SE.ZNS80/4930/46/2016/MB z dnia 10.11.2016 r.
wynika, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

nie jest konieczne.
W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 20.12.2016 r. Wójt Gminy Somonino
odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia - kierując się kryteriami określonymi wart. 63 wyżej cytowanej ustawy, które
przestawiają się następująco:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach
nr 101/5, 101/6, 10117, 101/8, 101/9 i 101110 w miejscowości Rybaki na powierzchni ok. 0,62 ha.
Farma fotowoltaiczna składana będzie z gotowych elementów, w całości dostarczonych przez
dostawcę. Inwestycja usytuowana będzie wśród gruntów uprawianych rolniczo.

b) Powiązań Z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:
Realizacja zamierzenia nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, a zasięg jej
oddziaływania ograniczy się do działki Inwestora, zatem nie nastąpi kumulacja oddziaływań.

c) Wykorzystywania zasobów naturalnych:
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie przekraczała ustalonych wymagań, jak również nie
spowoduje wzrostu zużycia surowców w ilości przekraczającej 20% wielkości rejestrowej dla stanu
aktualnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia uciążliwości związane z emisją gazów - spalin do
powietrza oraz hałasu i pyłu wystąpią w niewielkim stopniu. Na etapie eksploatacji uciążliwości nie
będą występowały.

e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii:
Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na swój charakter - nie zalicza się do powodujących
ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, określonych w
art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
672).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska,
zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i
odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz
uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Na terenie, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie
wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód.

- nie występują obszary

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży.
c) Obszary górskie lub leśne:

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych:
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest rejonie wodnym Dolnej Wisły
w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) rzecznych o europejskim kodzie
PRLW2000174868178. Stan ogólny danego obszaru JCWP określony jest jako dobry.
Inwestycja zlokalizowana będzie również w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW 240013. Ocena stanu ilościowego jak i jakościowego określona została na
poziomie dobrym, bez stwierdzonych zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych.
Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych jak również obszary
ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym sieci Natura 2000,
wyznaczone w trybie ustawy Z dnia 16kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
Teren, na którym usytuowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza
obszarami Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 o kodzie PLH220095 "Uroczyska
Pojezierza Kaszubskiego" usytuowany jest w odległości 0,7 km od planowanego zamierzenia,
natomiast obszar Natura 2000 "Piotrowo" o kodzie PLH 220091 usytuowany jest w odległości ok.
2,3 km, obszar "Nowa Sikorska Huta" o kodzie PLH 220090 położony jest w odległości ok. 4,3 km.
Ponadto teren inwestycji znajduje się w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
Realizacja ani eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje fragmentacji bądź utraty siedlisk
przyrodniczych oraz nie zagrozi istniejącemu stanowi środowiska przyrodniczego ze względu na
charakter, położenie inwestycji oraz jej odległość od obszarów chronionych.

Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości
środowiska, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące
znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych
standardach.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie
historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze gęsto zaludnionym, bowiem dotyczy
obszaru wiejskiego o rozproszonej zabudowie.

i) Obszaryprzylegające dojezior:
Planowana inwestycja usytuowana jest w znacznej odległości od jezior, a w związku z tym
nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na jakość ich wód oraz elementów biotycznych.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania
wynikających z:

rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

a) Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie
będzie oddziaływać:
Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać poza teren, na którym będzie
realizowane.

b) Transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym
oddziaływaniem na środowisko, gdyż zasięg oddziaływania zamierzenia zamknie się w granicach
nieruchomości.

c) Wielkości i złożoności
infrastruktury technicznej:

oddziaływania,

z

uwzględnieniem

obciążenia

istniejącej

Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz jego komponenty
będzie ograniczone do minimum. Nie obciąży również w znacznym stopniu infrastruktury
technicznej. Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy
przyrodnicze wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w ramach prowadzonej
inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania
bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić
środowisku oraz jego elementom.

W trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia
oddziaływań na środowisko.

me przewiduje się negatywnych

Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem
odpadów budowlanych, hałasem związanym z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększeniem emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Praca urządzeń budowlanych zostanie ograniczona
do pór dziennych. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu
budowy.
Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz po uwzględnieniu wymaganych prawem opinii, tut. organ uznał, że przedmiotowe
przedsięwzięcie - nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska.
Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi stron.

Niniejsza decyzja została zamieszczona w publicznie
środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Somonino.

dostępnym

wykazie

danych o

1. Złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę powinno nastąpić nie później niż przed
upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała
się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja
planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega
etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.Z
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Otrzymują:
1. ALTM W. Hełminiak, T. Górski Sp. Jawna, ul. Lipowicza 1/5, 80 - 809 Gdańsk,
2. Urząd Gminy Somonino - tablica ogłoszeń oraz strona internetowa
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,
80 - 748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach.
83 - 300 Kartuzy, ul. Sambora 30A,
3. Strony postępowania w/g odrębnego rozdzielnika.

Załącznik nr 1
Do decyzji nr OŚ.6220.4.2016/2017.MB.2
z dnia 07.02.2017 r.

z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oroz o ocenach oddziaływania na

Zgodnie

środowisko (Dz. U. 2016.353 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie

polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej

MW wraz z niezbędną infrastrukturą

o mocy do 1,2

techniczną nieopodal wsi Rybaki, na działkach nr 101/5, 101/6,
17990 m2

101/7, 101/8, 101/9 i 101/10, których łączna powierzchnia wynosi
2

zabudowy wynosić będzie 6 149 m

-

,

z czego powierzchnia

obręb Rybaki, Gmina Somonino.

Obecnie działki te są wykorzystywane

rolniczo. Od strony południowej

w odległości ok. 30 m

przebiega droga krajowa nr 20. Od strony zachodniej oraz północnej z działką graniczą nieruchomości
rolnicze. Wzdłuż wschodniej

granicy biegnie droga gminna (gruntowa),

za którą znajdują się tereny

rolnicze. Najbliższa zabudowa położona jest w odległości ok. 170 m na południowy

wschód od granicy

planowanej farmy fotowoltaicznej.

1.

Konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych,

2.

Paneli monokrystalicznych

3.

Inwerterówo

o mocy znamionowej

4.

Rozdzielnic elektrycznych - strony OC oraz AC,

5.

Okablowania

6.

Urządzeń ochrony przeciwpożarowej,

7.

Instalacji uziemiającej,

8.

Układów pomiarowych,

9.

Stacji transformatorowej

300 Wp (łączna moc ok. 1,2 MW),

mocy 12,5 kVA,
prądu stałego (OC) i przemiennego (AC),

10. System monitoringu

zwarciowej i przepięciowej,

SN/NN,

i komunikacji farmy fotowoltaicznej,

11. Instalacja oświetlenia
12. System monitoringu

przetężeniowej,

terenu farmy (technologia LED),
CCTV,

13. System włamania i napadu (SWiN) - bariery podczerwieni.
Panele

farmy

mocowanych

fotowoltaicznej

montowane

będą

na stalowych

do podłoża przy pomocy wbijanych lub wkręcanych

lub

aluminiowych

nóg. Wyprodukowana

stelażach,
w panelach

energia elektryczna prądu stałego będzie przekształcana na energię elektryczną prądu przemiennego
w przekształtnikach
kablowymi

zwanych

inwerterami.

do stacji transformatorowej

do systemu elektroenergetycznego.

Wyprodukowana

energia

0,4/15kV, gdzie następuje

będzie

przesyłana

przekazanie energii

liniami

elektrycznej

Projektowana

instalacja fotowoltaiczna

nie będzie wprowadzać

do środowiska

żadnych substancji,

które mogłyby negatywnie wpływać na środowisko, a mianowicie:
1.

Nie będzie wytwarzać gazów mogących zanieczyszczać powietrze atmosferyczne,

2.

Nie będzie wytwarzać płynów i substancji stałych mogących zanieczyścić glebę lub wodę,

3.

Nie będzie wytwarzać hałasu

4.

Nie będzie wpływać ujemne na faunę i florę.

