
   Szczutowo, dn. 21.05.2013 r. 
RI.6220.4.2013.ET 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U  z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 66, art. 68 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  
2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) oraz stosownie do zapisu § 3 ust. 
1  pkt  52  lit.  a  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  roku  w  sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) 
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Pana Waldemara Orzechowskiego z dnia  19 kwietnia 2013 
roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie elektrowni (farmy) fotowoltaicznej o mocy 2 MW, realizowanego na działkach o nr ewid. 
73 i 66/3 w miejscowości Całownia, gmina Szczutowo oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Sierpcu

postanawiam

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni (farmy) fotowoltaicznej o mocy 2 MW, 
realizowanego na działkach o nr ewid. 73 i 66/3 w miejscowości Całownia, gmina Szczutowo.
II. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem 
ooś”)  powinien  być  zgodny  z  treścią  art.  66  ustawy  ooś,  ze  szczególnym uwzględnieniem 
wpływu inwestycji  na warunki przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze 
Skrwy Prawej.  

UZASADNIENIE
W dn. 19 kwietnia 2013 roku Pan Waldemar Orzechowski złożył wniosek o wydanie decyzji 

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  polegającego  na budowie  elektrowni  (farmy) 
fotowoltaicznej o mocy 2 MW realizowanego na działkach o nr ewid. 73 i 66/3  w miejscowości 
Całownia, gmina Szczutowo. 
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
- kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną w trzech egzemplarzach;
- poświadczoną przez właściwy organ mapę do celów opiniodawczych obejmującą przewidywany 
teren,  na którym będzie  realizowane przedsięwzięcie  oraz  obszar,  na który będzie  oddziaływać 
planowane przedsięwzięcie;
- wypis  z  rejestru  gruntów  obejmujący  przewidywany   teren,   na  którym  będzie realizowane 
przedsięwzięcie.
Stosownie  do  treści  art.  75  ust.  l  pkt  4  ustawy  ooś  organem właściwym do  wydania  decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  wójt,  burmistrz,  prezydent  miasta,  a  w  powyższej 
sprawie Wójt Gminy Szczutowo.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy 
do  kategorii  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko, 
określonych w § 3 ust. l pkt 52 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, 
poz.  1397),  dla  których  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 



środowisko może być wymagany.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  stwierdza,  w  drodze  postanowienia,  organ 
właściwy  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  po  zasięgnięciu  opinii 
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego. 
Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy ooś Urząd Gminy w Szczutowie wystąpił w dniu 24 
kwietnia  2013  roku  pismem  znak:  RI.6220.4.2013.ET  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 
Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu
z wnioskiem dotyczącym wydania opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Do  w/w  wniosku  dołączono  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  wraz  z  wnioskiem Inwestora, 
poświadczoną  przez  właściwy  organ  kopię  mapy  do  celów  opiniodawczych  obejmującą 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie 
oddziaływać  planowane  przedsięwzięcie.  Dodatkowo  dołączono  wykaz  stron  postępowania 
administracyjnego w prowadzonej sprawie oraz wypis z rejestru gruntów. 
W odpowiedzi otrzymano Opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w  Sierpcu   nr  ZNS/17/2013  z  dnia  08  maja  2013  roku  (data  wpływu  do  Urzędu  Gminy  - 
14.05.2013  r.)  znak   PPIS/ZNS-451/17/1831/2013,  który  uznał,  że  nie  ma  potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa elektrowni 
(farmy) fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Całownia, gm. Szczutowo” na działkach nr 
66/3 i 73. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 09 maja 
2013 roku (data wpływu do Urzędu Gminy - 13.05.2013 r.) znak WOOŚ-II.4240.624.2013.JC.1 
wyraził  opinię  o  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  w/w 
przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który 
powinien być zgodny z art.  66 ustawy ooś i uwzględniać w szczególności wpływ inwestycji na 
warunki przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej. 
O wszczęciu postępowania administracyjnego i o wystąpieniu do organów współdziałających tut. 
Urząd  zawiadomił  w  dniu  24  kwietnia  2013  roku  wszystkie  strony  postępowania 
administracyjnego. Informacje o wniosku Inwestora zostały zamieszczone w dniu 26 kwietnia 2013 
roku  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  o  środowisku  na  stronie  Biuletynu  Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Szczutowie www.szczutowo.nowybip.pl.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu własnej - uwzględniającej 
uwarunkowania przedstawione w art.  63 ust.  l  ustawy o udostępnieniu informacji  o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko - analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Wójt Gminy Szczutowo uznał 
za  niezbędne  przeprowadzenie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia 
polegającego  na  „budowie  elektrowni  fotowoltaicznej  o  mocy  2  MW  realizowanego  na 
działkach o nr ewid. 73 i 66/3  w miejscowości Całownia, gmina Szczutowo”  argumentując to
w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Planowane  przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  budowie  farmy  fotowoltaicznej  (instalacji 
odnawialnego  źródła  energii  OZE)  na  terenie  działek  oznaczonych  nr  ewid.  73  i  66/3  w  m. 
Całownia, gm. Szczutowo. Powierzchnia ww. nieruchomości, zgodnie z załączonym do wniosku 
Wypisem z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Sierpcu wynosi 4,8600 ha, na co składają 



się  grunty  orne  (RIVb,  RV,  RVI)  oraz  pastwisko  (PsV).  W ramach  inwestycji  planowana  jest 
budowa  paneli  fotowoltaicznych  o  łącznej  powierzchni  zabudowy  do  2,0  ha,  czyli  ok.  41  % 
powierzchni działek.
Teren planowanej inwestycji położony jest przy drodze krajowej nr 10 Warszawa - Toruń. Obecnie 
jest wykorzystywany rolniczo, nie zadrzewiony.
W skład farmy fotowoltaicznej wchodzić będą następujące obiekty:

− około  9000  paneli  fotowoltaicznych  o  mocy  jednostkowej  225  W/sztukę  i  powierzchni 
jednostkowej około 2,0 m2, rozmieszczonych na konstrukcjach stalowych w sekcjach po 889 
sztuk;  wysokość  zawieszenia  pojedynczego  panelu  wynosi  około  0,5-1,5  m  n.p.g.,  pod 
kątem 35-50 stopni. Wysokość maksymalna zestawu paneli w pojedynczym rzędzie wynosić 
będzie do 3 m,

− 5 stacji inwerterowych niskiego napięcia DC/AC,
− linie kablowe niskiego napięcia NN oraz średniego napięcia SN, 
− stacja transformatorowa NN/SN z rozdzielnią NN 0,4 kV (kontener),
− budynek biurowy o powierzchni 25 m2.

Produkcja energii na farmie polegać będzie na wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego polegającego 
na  powstawaniu  siły  elektromotorycznej  w  ciele  stałym  pod  wpływem  promieniowania 
słonecznego.  Instalacja  fotowoltaiczna  składała  się  będzie  z  połączonych  równolegle  lub/i 
szeregowo  modułów  fotowoltaicznych,  zbudowanych  z  kilkunastu  ogniw  fotowoltaicznych 
połączonych szeregowo.

b)  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się  oddziaływań 
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Dokumentacja  złożona  przez  Inwestora  nie  pozwala  na  jednoznaczne  stwierdzenie  wystąpienia 
kumulowania się  oddziaływań przedsięwzięć (lub jego braku) znajdujących się  na obszarze,  na 
który oddziaływać będzie planowana inwestycja.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Podczas  eksploatacji  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się  wykorzystywania  wody  ani  żadnych 
surowców i paliw, poza energią elektryczną.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Na etapie  realizacji  przedsięwzięcia  oddziaływanie na środowisko wiązać  się  będzie  głównie  z 
emisją  hałasu  oraz  niezorganizowaną  emisją  zanieczyszczeń  do  powietrza  pochodzącą  z  pracy 
sprzętu ciężkiego i ruchu pojazdów transportujących materiały budowlane.
W  wyniku  realizacji  inwestycji  nastąpi  zajęcie  terenu  (przestrzeni)  przez  panele  i  stację 
transformatorową na powierzchni do około 2 ha.
Ponadto, realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zmianami warunków oświetlenia terenu 
(zacienienie), refleksami świetlnymi, zmianą warunków wodnych spowodowaną nierównomiernym 
pokryciem opadami powierzchni terenu oraz oddziaływaniami na środowisko przyrodnicze, w tym 
w szczególności na gatunki ptaków.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne przede wszystkim z uwagi na 
położenie inwestycji w Obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej. Raport ooś 
umożliwi określenie wpływu przedmiotowej inwestycji na ww. obszar.

e)  ryzyka  wystąpienia  poważnej  awarii,  przy  uwzględnieniu  używanych  substancji  
i stosowanych technologii

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, których eksploatacja związana jest z ryzykiem 



wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w 
szczególności  przy  istniejącym  użytkowaniu  terenu,  zdolności  samooczyszczania  się 
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz  uwarunkowań  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  — 
uwzględniające:
a)  obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Z  przedłożonej  dokumentacji  wynika,  że  inwestycja  zlokalizowana  będzie  poza  miejscem 
występowania obszarów wodno-błotnych oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b)  obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie  leży poza obszarami wybrzeży.

c)  obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d)  obszary  objęte  ochrona,  w  tym  strefy  ochronne  ujęć  wód  i  obszary  ochronne 
zbiorników wód śródlądowych

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja będzie realizowana poza miejscem 
występowania  obszarów  objętych  ochroną,  w  tym  stref  ochronnych  ujęć  wód  i  obszarów 
ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków  roślin  
i  zwierząt  lub  ich  siedlisk  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym  obszary 
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Teren inwestycji położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy 
Prawej ustanowionego Rozporządzeniem Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. 
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, 
poz. 6154, z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia na terenie przedmiotowego 
obszaru  obowiązuje  zakaz  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.) zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała 
brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
W  związku  z  powyższym,  z  uwagi  na  lokalizację  przedsięwzięcia  tj.  położenie  w  Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej  istnieje  konieczność  przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.
Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony 
ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB 140008, oddalony o ok. 19 km.

f)   obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak informacji o występowaniu w miejscu i w rejonie 
realizacji inwestycji obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne



Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja będzie realizowana poza miejscem 
występowania  obszarów  o  krajobrazie  mającym  znaczenie  historyczne,  kulturowe  lub 
archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Szczutowo wynosi ok. 39 osób/km2. 

i) obszary przylegające do jezior

W  zasięgu  oddziaływania  inwestycji  i  w  jej  najbliższej  okolicy  nie  występują  jeziora  i  inne 
naturalne zbiorniki wód stojących. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3.  Rodzaj    i    skala    możliwego    oddziaływania    przedsięwzięcia    na    środowisko 
rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu   oddziaływania   —   obszaru   geograficznego   i  liczby   ludności,   na   którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umożliwi określenie zasięgu przestrzennego 
oddziaływania inwestycji. 

b)  transgranicznego  charakteru  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  poszczególne  elementy 
przyrodnicze

Ze  względu  na  rodzaj  planowanej  inwestycji  oraz  jej  lokalizację  nie  wystąpi  transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko.  

c) wielkości   i   złożoności   oddziaływania  z   uwzględnieniem   obciążenia   istniejącej
infrastruktury technicznej

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie można stwierdzić 
braku możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.
Przeprowadzenie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  pozwoli  określić  wielkość  i  złożoność 
oddziaływania inwestycji. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Na etapie  eksploatacji  przedsięwzięcia  mogą wystąpić  oddziaływania  na  środowisko gruntowo-
wodne i cenne elementy środowiska przyrodniczego.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wielkość 
tych oddziaływań.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Przeprowadzenie  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  pozwoli  określić  czas 
trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania inwestycji.



Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Stosownie do zapisu art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu  
informacji  o  środowisku i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o  
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) na niniejsze 
postanowienie  służy  stronom  prawo  wniesienia  zażalenia  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Szczutowo w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
1. Pan Waldemar Orzechowski – Inwestor /adres wg odrębnego załącznika/
2. Strony postępowania /adres wg odrębnego załącznika/
3. A/a

Do wiadomości:
1. 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu  
3.     
4.                                                                                 

Wójt Gminy Szczutowo

/-/ Andrzej Twardowski  


