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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej 

"Kpa", w zwiqzku art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 Ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84~ 

art. 85 ust. ·1, art. 86 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1029 ze zm.), zwana dalej "ustawq oos" oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzqdzenia 

Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych 

znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zwanego dalej 

"Rozporzqdzeniem", po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez firm~ Farma pV 
Dluzniewo Sp. z 0.0., ul. Nowogrodzka SO/SIS, 00-695 Warszawa, w sprawie 

wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 

przedsi~wzi~cia polegajqcego na "budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz. 

z infrastrukturq towarzyszqcq skladajqcej si~ z farmy fotowoltaicznej 0 calkowitej 

lqcznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej w Dluzniewo w gminie Baboszewo, 

powiat plonski, dzialka numer 164" oraz po zasi~gni~ciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarzqdu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie i Panstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitamego w Plonsku, Wojt Gminy Baboszewo: 

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko. 

II. Ustala srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi~wzi~cia 

pn. IIbudowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastruktur~ 

towarzysz~c~ sldadaj~cej si~ z farmy fotowoltaicznej 0 calkowitej 

I~cznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej w Dluzniewo 



w gminie Baboszewo, powiat plonski, dzialka numer 164" 

i okre51a: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi~wzi~cia 

Planowana inwestycja polega na instalacji odnawialnego ir6dla energii 

paneli fotowoltaicznych, kt6rej celem b~dzie produkcja energii elektrycznej 

i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Projektowana inwestycja b~dzie 

zasilala w energi~ istniejqce na terenie powiatu obiekty turystyczne, przemyslowe 
I 

oraz gospodarcze. Przewiduje si~, ze czas trwania inwestycji wyniesie do 25 lat 

(minimalnie 20 lat). 

Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejqcych 

drogach publicznych. Lokalizacja instalacji odnawialnego ir6dla energii paneli 

fotowoltaicznych nie spowoduje zmiany uzytkowania przyleglych grunt6w oraz nie 

b~dzie negatywnie oddzialywac na warunki wodno-gruntowe. 

Planowana inwestycja zlokalizowana b~dzie na dzialce ewid. nr 164 

w miejscowosci Dluzniewo, gmina Baboszewo, powiat plonski, wojew6dztwo 

mazowieckie. Powierzchnia dzialek inwestycyjnych wynosi 4,80 ha. Pod 

przedsi~wzi~cie b~dzie przeznaczona lqczna powierzchnia 4,64 ha. Teren, na 

kt6rym planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Obszar, na kt6rym planuje si~ budow~ 

instalacji odnawialnego ir6dla energii paneli fotowoltaicznych spelnia wymogi 

realizacji obiekt6w. Calosc inwestycji realizowana b~dzie na gruntach klas IVa, 

IVb, V, VI. Obecnie caly teren wykorzystywany jest rolniczo. Przedmiotowa 

dzialka, na kt6rej planowane jest usytuowanie instalacji odnawialnego ir6dla 

energii paneli fotowoltaicznych nie graniczy bezposrednio z zabudowq 

mieszkalnq. Zabudowania mieszkalne Sq zlokalizowane w odleglosci 189 m od 

skrajnego rz~du paneli fotowoltaicznych w kierunku p61nocnym oraz w odleglosci 

350 m w kierunku wschodnim. Dzialki Sq zabudowane budynkami mieszkalnymi 

i jest to zabudowa zagrodowa wiejska. 
! 

2. Warunki i wymagania, 0 ktorych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. 

b lub c ustawy 005 oraz obowi,!zkowe dzialania, 0 ktorych mowa wart. 

82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 005 z uwzgl~dnieniem nast~puj,!cych 

elementow: 



" 

1) przed przystqpieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokonae ogl~dzin 

terenu pod kqtem wyst~powania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz 

analizy planowanych prac w kontekscie przepisow dotyczqcych 

w szczegolnosci dziko wyst~pujqcych zwierzqt obj~tych ochronq 

gatunkowq. Analiza winna bye prowadzona rowniez w kontekscie 

mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajqcej na odst~pstwa od zakazow 

obowiqzujqcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody; 

2) bezposrednio przed rozpocz~ciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych prowadziC kontrol~ terenu na obecnose zwierzqt, gdy 

zaistnieje taka koniecznose nalezy umozliwie im ucieczk~ z terenu budowy, 

a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierz~ta nalezy przeniese do 

odpowiednich siedlisk poza rejon obj~ty inwestycjq; 

3) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczye wykopy w sposob 

uniemozliwiajqcy wpadanie do nich zwierzqt, np. poprzez wykonanie 

ogrodzenia (plotkow zabezpieczajqcych). Ogrodzenie takie powinno bye 

szczelne (np. siarka 0 oczkach 5 mm x 5 mm, lub inne tworzywo 

zabezpieczajqce przed przedostaniem si~ drobnych zwierzqt) i miee 

wysokose okolo 50 cm. Zaleca si~, aby gorna kraw~di byla lekko odchylona 

na zewnqtrz, w kierunku przeciwnym do wykopu, aby uniemozliwie 

wspinaczk~ drobnych zwierzqt; 

4) wykaszanie roslinnosci pomi~dzy rz~dami paneli nalezy wykonywae po 

1 sierpnia i prowadziC je od srodka farmy w kierunku zewn~trznym; 

5) do budowy ewentualnego ogrodzenia nalezy uzye siatki lesnej lub 

autostradowej 0 wysokosci do 2,0 m, pozostawiajqc wolnq przestrzen 

pomi~dzy siatkq a ziemiq wynoszqcq do 20 cm; 

6) teren inwestycji nalezy obsiae roslinnosciq niskq. Do obsiania nalezy 

wykorzystae . rodzime gatunki roslin dostosowanych do lokalnych 

warunkow, kwitnqce w roznych etapach sezonu wegetacyjnego; 

7) na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowae powloki antyrefleksyjne; 

8) linie energetyczne (linie kablowe) nalezy poprowadziC pod ziemiq; 

9) wszelkie otwory w drzwiach i scianach pomieszczen budowlanych, w tym 

przede wszystkim otwory wentylacyjne, nalezy zaslonie siatkq 0 oczkach 

maks. 1 cm srednicy; 



10)wszystkie obiekty elektrowni nalezy pomalowac w jasnych odcieniach 

szarosci i zieleni; 

11 )prace budowlane nalezy prowadziC poza okresem l~gowym ptakow 

i rozrodczym plazow i gadow, tj. w terminie od 16 wrzesnia do 28 lutego, 

lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym (herpetologicznym 

i ornitologicznym); 

12)w przypadku prowadzenia prac w sqsiedztwie drzew i krzewow w celu 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje si~ 

nast~pujqce dzialania minimalizujqce: 

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia zabezpieczyc poprzez deskowanie 

owini~tego tkaninq pnia; 

- pod drzewami i krzewami nie nalezy skladowac materialow budowlanych, 

parkowac pojazdow mechanicznych ani gromadziC maszyn i urzqdzeft; 

- prace ziemne w obr~bie systemu korzeniowego drzew i krzewow nalezy 

wykonywac szybko i dokladnie tak, aby odsloni~te korzenie byly jak 

najkrocej narazone na wysuszajqce oddzialywania powietrza; 

13)prace zwiqzane z realizacjq przedsi~wzi~cia prowadziC w sposob 

niezagrazajqcy srodowisku gruntowo - wodnemu m.in. poprzez uzycie 

sprz~tu b~dqcego w dobrym stanie technicznym, odpowiedniq organizacj~ 

prac budowlanych, magazynowanie materialow i surowcow niezb~dnych do 

prowadzenia robot w sposob bezpieczny dla srodowiska gruntowo -

wodnego; 

14)utrzymywac najwyzszy poziom jakosci wykonywanych prac budowlanych 

m.in. poprzez zlecenie ich wykonywania doswiadczonym pracownikow, 

posiadajqcym niezb~dne kwalifikacje i wymagane uprawnienia; 

15 )stosowac biezqcq kontrol~ stanu maszyn i urzqdzeft pracujqcych na terenie 

inwestycyjnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci podjqc 

natychmiastowq reakcj~ w celu ich wyeliminowania; 

16)zaplecze budowy wyposazyc w materialy sorpcyjne umozliwiajqce szybkie 

usuni~cie ewentualnych wyciekow paliw; 

17)na etapie realizacji i likwidacji pojazdy i maszyny tankowac wylqcznie na 

stacjach paliw; 

" 



18)w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjqc 

natychmiastowe dzialanie w celu usuni~cia awarii i zanieczyszczonego 

gruntu; skazony grunt wraz ze zuzytymi materialami sorpcyjnymi nalezy 

przekazac podmiotom uprawnionym do ich rekultywacji; 

19)zaplecze budowy, miejsca postoju pojazdow, skladowania odpadow 

i materialow budowlanych oraz mle]SCa posadowienia stacji 

transformatorowych zlokalizowac w mozliwie najwi~kszej odleglosci od 

urzqdzen wodnych; 

20)zaplecze budowy zorganizowac w sposob zapewniajqcy oszcz~dne 

korzystanie z terenu i minimalne przeksztaicenie jego powierzchni; po 

zakonczeniu prac teren przywrocic do poprzedniego stanu; 

21 )realizacj~ inwestycji poprzedziC analizq mozliwych konfliktow spolecznych 

w zwiqzku z kumulacjq tego typu przedsi~wzi~c w gminie Baboszewo; 

22)panele fotowoltaiczne czyscic wykorzystujqC technologie bezwodnq; w razie 

uzasadnionej koniecznosci panele myc przy uzyciu wody i srodkow 

biodegradowalnych; 

23)wod~ na cele socjalno - bytowe pracownikow dostarczac w butelkach, na 

eta pie eksploatacji panele czysciC bez uzycia srodkow chemicznych za 

pomocq specjalnych urzqdzen wykorzystujqcych wlasne irodlo wody; 

24)prowadzic oszcz~dne, racjonalne i uzasadnione zuzycie wody na wszystkich 

etapach przedsi~wzi~cia; 

25 )na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu 

zaplecza budowy odprowadzac do gruntu; odprowadzanie ww. wod 

prowadzic w sposob nie powodujqcy zalewania terenow sqsiednich oraz nie 

zmieniajqc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat~zenia 

odplywu ww. wod znajdujqcych si~ na gruncie; 

26)prace ziemne zwiqzane z montazem paneli fotowoltaicznych, 

posadowieniem konstrukcji i stacji transformatorowych oraz ukladaniem 

okablowania prowadziC bez koniecznosci prowadzenia prac 

odwodnieniowych w sposob zabezpieczajqcy ewentualne wykopy przed 

naplywem wod opadowych; 

27)na etapie realizacji inwestycji scieki bytowe odprowadzac do przenosnych 

toalet, np. sanitariatow typu TOI-TOl, ze szczelnymi zbiornikami 



bezodplywowymi; zbiorniki te systematycznie oprozniac przez uprawnione 

podmioty; 

28)w przypadku zastosowania transformatorow olejowych pod 

transformatorami zamontowac szczelne misy olejowe b~dCl-ce w stanie 

zmagazynowac co najmniej 110 % obj~tosci oleju w razie wycieku oraz 

wod~ z akcji gasniczej, wykonane z takich materialow aby ciecz izolacyjna 

lub olej nie przedostaly si~ do srodowiska gruntowo-wodnego; 

29)urzCl-dzenia elektrownL w tym zwlaszcza transformatory poddawac 

systematycznym przeglCl-dom i konserwacji celem wykrycia ewentualnych 

usterek, wyciekow substancji niebezpiecznych lub nieszczelnosci, zgodnie 

z zaleceniami producenta; 

30)odpady magazynowac w sposob selektywny w wyznaczonym miejscu, 

w szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy, a nast~pnie 

sukcesywnie przekazywac podmiotom posiadajCl-cym stosowne zezwolenia 

w zakresie ich odbioru, transportu i gospodarowania, zgodnie z ustawCl

o odpadach; 

31 )odpady powstale na wszystkich etapach przedsi~wzi~cia w pierwszej 

kolejnosci poddawac odzyskowt a jezeli z przyczyn technologicznych jest 

on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, to odpady unieszkodliwic w sposob zgodny z wymaganiami 

ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami; 

32)systematycznie sprzCl-tac plac budowy i nie pozostawiac odpadow 

w nieodpowiednich miejscach; 

33)na etapie realizacji przedsi~wzi~cia wykorzystac technologie 

o najmniejszym wplywie na srodowisko gruntowo-wodne i pozbawione 

ryzyka wystCl-pienia awarii i innych niebezpieczenstw w czasie poiniejszej 

eksploatacji farmy; 

34)podczas likwidacji inwestycji dokonac rekultywacji z wykorzystaniem 

najlepszych technik. 

3. Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny 

oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko w ramach post~powania 

w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy oos. 



", 

Charakterystyke calego przedsiewziecia zawarto w zalaczniku nr 1 do decyzji. 

UZASADNIENIE 

Dnia 25.05.2022 r. do Urz~du Gminy Baboszewo wplynql wniosek firmy 

Farma PV Dluzniewo Sp. z 0.0., ul. Nowogrodzka 50/515,00-695 Warszawa z dnia 

20.05.2022 r. 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsi~wzi~cia polegajqcego na "budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz 

z infrastrukturq towarzyszqcq skladajqcej si~ z farmy fotowoltaicznej 

o calkowitej lqcznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej w Dluzniewo 

w gminie Baboszewo, powiat plonski, dzialka numer 164". 

Do wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

dolqczono kart~ informacyjnq przedsi~wzi~cia (KIP) wraz z formq elektronicznq 

na elektronicznym nosniku danych, poswiadczonq przez wlasciwy organ kopi~ 

mapy ewidencyjnej i map~ w skali zapewniajqcej czytelnosc przedstawionych 

danych obejmujqcej przewidywany teren, na ktorym b~dzie realizowane 

przedsi~wzi~cie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory b~dzie 

oddzialywac przedsi~wzi~cie oraz dowod uiszczenia oplaty skarbowej. Po analizie 

przedlozonej dokumentacji, rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g 

potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq 

do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzqdzenia 

"zabudowa przemyslowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 

magazynowa, wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturq, 0 powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niz: b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a". 

Strony post~powania zostaly poinformowane 0 wszcz~ciu post~powania 

obwieszczeniem z dnia 24.06.2022 r., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos, "jezeli 

liczba stron post~powania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach lub post~powania dotyczqcego tej decyzji przekracza 10, 

stosuje si~ art. 49 Kodeksu post~powania administracyjnego", w zwiqzku z tym, 

o wszcz~ciu post~powania zostaly poinformowane wszystkie strony post~powania 

w formie obwieszczenia, ktore zostalo wywieszone na tablicy ogloszen w Urz~dzie 

Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, w publicznym 



dost~pnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du 

Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz poprzez wywieszenie 

obwieszczenia na tablicy ogloszen w miejscowosci Dluzniewo. 

W nawiq.zaniu do art. 84 ust. 1 ustawy oos /I W przypadku, gdy nie zostala 

przeprowadzona ocena oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko, w decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko. Decyzja ta 

wydawana jest po uzyskaniu opinii, 0 ktorych mowa wart. 64 ust. 1 i 1a". Wojt 

Gminy Baboszewo zwrocil si~ 0 wydanie opinii wnioskami z dnia 24.06.2022 r. do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora 

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Panstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku, co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddzialywania przedmiotowego przedsi~wzi~cia na srodowisko. Wyzej 

wymienione organy przedstawily nast~pujqce opinie: 

-Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plonsku, opiniq z dnia 

13.07.2022 r. (data wplywu do tut. Urz~du: 18.07.2022 r.) znak sprawy: 

PPIS.ZNS.471.165.2022.71 nie stwierdzH potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko dla inwestycji pn. IIbudowa elektrowni 

fotowoltaicznej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq. skladajq.cej si~ z farmy 

fotowoltaicznej 0 calkowitej lq.cznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej 

w Dluzniewo w gminie Baboszewo, powiat plonski, dzialka numer 164/1; 

-Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem 

z dnia 08.07.2022 r. (data wplywu do tut. Urz~du: 08.07.2022 r.) znak sprawy: 

WOOS-I.4220.1002.2022.IP wyrazH opini~, ze dla przedsi~wzi~cia pn. IIbudowa 

elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturq towarzyszq.cq. skladajq.cej si~ 

z farmy fotowoltaicznej 0 calkowitej lq.cznej mocy farmy do 4MW zlokalizQwanej 

w Dluzniewo w gminie Baboszewo, powiat plonski, dzialka numer 164/1 nie istnieje 

koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

-Dyrektor Zarzq.du Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 01.07.2022 r. 

(data wplywu do tut. Urz~du: 04.07.2022 r.) znak sprawy: 

WA.ZZS.1.435.1.130.2022.WR wyrazil opini~, ze dla przedsi~wzi~cia pn. /lbudowa 

elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturq towarzyszq.cq skladajq.cej si~ 



z farmy fotowoltaicznej 0 calkowitej lqcznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej 

w Dluzniewo w gminie Baboszewo, powiat plonski, dzialka numer 164" nie istnieje 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wojt Gminy 

Baboszewo w dniu 27.07.2022 r. zawiadomil (poprzez podanie do publicznej 

wiadomosci) 0 zebraniu calego materialu dowodowego niezb~dnego do 

rozstrzygni~cia wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

dla realizacji przedsi~wzi~cia polegajqcego na "budowie elektrowni 

fotowoltaicznej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq skladajqcej si~ z farmy 

fotowoltaicznej 0 calkowitej lqcznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej 

w Dluzniewo w gminie Baboszewo, powiat plonski, dzialka numer 164". 

Poinformowal w nim takze 0 mozliwosci skladania uwag i wnioskow dotyczqcych 

planowanego przedsi~wzi~cia, wskazujqc rowniez termin oraz okreslajqc mozliwe 

sposoby wnoszenia uwag i wnioskow. 

W wyznaczonym przez Organ terminie nie wplyn~ly zadne uwagi do 

planowanego przedsi~wzi~cia. W toku prowadzonego post~powania 

administracyjnego, uwzgl~dniajqc analiz~ przedstawionego przez Inwestora 

wniosku oraz zalqczonych dokumentow dotyczqcych przedsi~wzi~cia, opini~ 

i uzgodnienia wlasciwych organow, ustalono co nast~puje: nie jest wymagane 

przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsi~wzi~cia na 

srodowisko. 

Planowane przedsi~wzi~cie pod naZWq "budowa elektrowni fotowoltaicznej 

wraz z infrastrukturq towarzyszqcq skladajqcej si~ z farmy fotowoltaicznej 

o calkowitej lqcznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej w Dluzniewo 

w gmlme Baboszewo, powiat plonski, dzialka numer 164" (dalej: 

"przedsi~wzi~cie", uinwestycja", "instalacja") polega na instalacji odnawialnego 

irodla energii paneli fotowoltaicznych, ktorej celem b~dzie produkcja energi~ 

elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Projektowana 

inwestycja b~dzie zasilala w energi~ istniejqce na terenie powiatu obiekty 

turystyczne, przemyslowe oraz gospodarcze. Przewiduje si~, ze czas trwania 

inwestycji wyniesie do 25 lat (minimalnie 20 lat). 



Przedsi~wzi~cie b~dzie budowane w etapach: etap pierwszy D1 0 mocy 

elektrowni do 1MW, etap drugi D2 0 mocy elektrowni do 2MW, etap trzeci D3 

o mocy elektrowni do 1MW. 

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Obszar, na ktorym planuje si~ budow~ 

instalacji odnawialnego zrodla energii paneli fotowoltaicznych spelnia wymogi 

realizacji obiektow. Calosc inwestycji realizowana b~dzie na gruntach klas IVa, 

IVb, V, VI. Obecnie caly teren wykorzystywany jest rolniczo. Przedmiotowa 

dzialka, na ktorej planowane jest usytuowanie instalacji odnawialnego zrodla 

energii paneli fotowoltaicznych nie graniczy bezposrednio z zabudowq 

mieszkalnq. Planowana inwestycja umiejscowiona zostanie poza obszarem g~stej 

zabudowy mieszkaniowej. 

Planowana inwestycja zmieni dotychczasowy sposobu uzytkowania dzialki 

164, ktora obecnie ma status dzialki rolniczej na dzialk~ 0 zabudowie 

przemyslowej w obr~bie posadowienia instalacji. 

Powierzchnia dzialek inwestycyjnych wynosi 4,80 ha. Pod przedsi~wzi~cie 

b~dzie przeznaczona lqczna powierzchnia 4,64 ha. Lqczna powierzchnia 

przeznaczona pod teren inwestycji to 97% powierzchni dzialki przeznaczonej pod 

inwestycj~. Powierzchnia czynna zabudowy pod stolami fotowoltaicznymi, 

trafostacjq, inwerterami, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi 

wynosi 1,84 ha, jedynie 38% powierzchni dzialki inwestycyjnej. Reszta 

powierzchni dzialek czyli obszar w obr~bie posadowienia przedsi~wzi~cia okolo 

2,96 ha pozostaje obszarem biologicznie czynnym bez wplywu na istniejqce 

srodowisko naturalne w obszarze co w przypadku terenu przemyslowego jest 

efektem pozqdanym. 

Zabudowania mieszkalne Sq zlokalizowane w odleglosci 189 m od skrajnego 

rz~du paneli fotowoltaicznych w kierunku polnocnym oraz w odleglosci 350 m 

w kierunku wschodnim. Dzialki Sq zabudowane budynkami mieszkalnymi i jest to 

zabudowa zagrodowa wiejska. Umiejscowienie projektowanego przedsi~wzi~cia , 

na dzialce jest zaprojektowane tak aby zachowac mozliwie duzq odleglosc od 

zabudowan mieszkalnych. 

, , 



Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejqcych 

drogach publicznych. Lokalizacja instalacji odnawialnego zrodla energii paneli 

fotowoltaicznych nie spowoduje zmiany uzytkowania przyleglych grunt ow oraz nie 

b~dzie negatywnie oddzialywae na warunki wodno-gruntowe. 

Zgodnie z KIP dolqczonq do wniosku, w sklad calego przedsi~wzi~cia b~dq: 

wchodzie instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki 

przylqczeniowe, linie kablowe i swiatlowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie 

modulowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewn~trzne oraz tymczasowe place 

montazowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej 

wyposazenia. System fotowoltaiczny b~dzie montowany na konstrukcji 

wolnostojqcej w ukladzie horyzontalnym, opierajqcym si~ na stalowych podporach 

wbijanych w podloze, nie montowanych na konstrukcji betonowej. 

System elektrowni fotowoltaicznej sklada si~ z: 

• paneli fotowoltaicznych - paneli PV (potocznie zwanych bateriami slonecznymi); 

• systemu mocowania paneli PV (konstrukcje stalowo-aluminiowe); 

• inwertera DC / AC (to urzqdzenie, ktore zamienia prqd produkowany w panelach 

na prqd, ktory moze bye wykorzystywany w do mach lub przesylany do sieci 

elektrycznej); 

• skrzynek przylqczeniowych Uunction boxy); 

• zabezpieczen (urzqdzen automatycznie wylqczajqcych instalacje w przypadku 

niesprawnosci sieci); 

• okablowania (roznego rodzaju zlqczki i konektory, swiatlowody); 

• inteligentnych licznikow energii; 

• transformatora i rozdzielni SN; 

• masztow odgromowych. 

Planowana inwestycja nie b~dzie wymagala stalej obslugi, zaplecza 

socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Energia elektryczna 

z wnioskowanej inwestycji b~dzie przesylana liniq kablowq do istniejqcej sieci 

elektroenergetycznej. 



Dzialka inwestycyjna nie znajduje si~ na terenie podlegajqcym ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. Przedmiotowa 

dzialka znajduje si~ poza zasi~giem korytarzy ekologicznych i lasaw l~gowych. 

Na terenie przeznaczonym pod realizacj~ nie stwierdzono chronionych 

gatunkaw roslin jak rawniez chronionych siedlisk przyrodniczych oraz 

chronionych gatunkaw grzybaw. 

Z uwagi na dotychczasowy rolniczy charakter wykorzystania terenu miejsce 

planowanej inwestycji nie jest miejscem stalego bytowania zwierzqt. Planowana 

inwestycja nie b~dzie zarawno w bezposrednim jak i w posrednim stopniu 

wplywala na faun~ tego obszaru. 

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych 

i palnaturalnych mogqcych stanowic chronione siedliska przyrodnicze i siedliska 

gatunkaw obj~tych dyrektywami - ptasiq i siedliskowq. 

Z uwagi na fakt, ze inwestycja dotyczy gruntaw rolnych, nie nastqpi 

ograniczenie rozprzestrzeniania· si~ i migracji zwierzqt oraz nie dojdzie do 

zachwiania raznorodnosci biologicznej terenu. 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkaw oraz nie podlega 

ochronie na podstawie us tal en planu miejscowego. W otoczeniu przedsi~wzi~cia 

brak gatunkaw chronionych prawem. Lokalizacja instalacji odnawialnego zradla 

energii paneli fotowoltaicznych nie spowoduje zmiany uzytkowania przyleglych 

gruntaw oraz nie b~dzie negatywnie oddzialywac na warunki wodno-gruntowe. 

Nie przewiduje si~ bezposredniego wplywu przedsi~wzi~cia na stan 

jakosciowy i ilosciowy wad powierzchniowych. Uznac nalezy, ze rozwiqzania 

techniczne przedstawione w KIP pozwolq zabezpieczyc srodowisko wodne przed 

emisjq substancji ropopochodnych do wad podziemnych. 

Na obszarze lokalizacji instalacji odnawialnego iradla energii paneli 

fotowoltaicznych nie wyst~puje zagrozenie wystqpienia katastrof naturalnych. Nie 

jest polozony w strefie zagrozenia powodziowego, w strefie zagrozonej 

mozliwosciq wystqpienia usuwisk, ruchaw skorupy ziemskiej, wyst~powania 

porywistych wiatraw itp. 



Systemy fotowoltaiczne nie Sq szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierzqt. 

Analizy zawarte w KIP wykazaly, ze instalacja i eksploatacja paneli 

fotowoltaicznych na dzialce ewid. nr 164 w miejscowosci Dluzniewo, nie b~dzie 

powodowala przekroczen dopuszczalnych standardow srodowiska oraz nie b~dzie 

negatywnie oddzialywala na wyst~pujqCq w sqsiedztwie przedsi~wzi~cia 

zabudowE;) mieszkalnq. 

Material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidlowy, 

merytorycznie uzasadniony i logiczny. Zawiera wszystkie elementy i dane, ktorych 

zgromadzenie bylo warunkiem na poczynienie wlasciwych ocen w zakresie 

srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego przedsi~wziE;)cia. 

W oparciu 0 zgromadzony material dowodowy naleiy uznae, ie okolicznosci 

z przygotowanych opracowae zostaly w toku post~powania dostatecznie 

udowodnione. 

Majqc na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos decyzj~ 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dolqcza si~ do wniosku 0 wydanie decyzji wymienionych wart. 

72 ust. 1 ustawy oos oraz zgloszenia wymienionego wart. 72 ust. 1a ustawy ~os. 

Wniosek (zgloszenie) ten powinien bye zloiony nie pozniej nii przed uplywem 

szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala 

si~ ostateczna. 

Od niniejszej decyzji sluiy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem Wojta Gminy Baboszewo 

w terminie 14 dni od dnia dor~czenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si~ 

prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory 

wydal decyzj~. Z dniem dor~czenia organowi administracji publicznej 

oswiadczenia 0 zrzeczeniu si~ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze 



stron post~powania, decyzja staje si~ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe 

skuteczne cofni~cie oswiadczenia 0 zrzeczeniu si~ prawa do wniesienia odwolania. 

Zalqczniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia. 

Otrzymujq: 

1. Wnioskodawca 

2. Strony post~powania (obwieszczenie) 

3. 9lA 

Do wiadomosci: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie 

2. Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie 

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku 

4. Starosta Plonski 

Sporzqdzila: Ilona Siejka, tel. (23) 66110 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl 



ZalQcznik do Decyzji 

PGNiOS.6220.2.17.2022 

W6jta Gminy Baboszewo z dnia 26.09.2022 r. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI~WZl~CIA 

Planowane przedsi~wzi~cie pod naZWq "Budowa elektrowni fotowoltaicznej 

wraz z infrastrukturq towarzyszqcq skladajqcq si~ z farmy fotowoltaicznej , 

o calkowitej lqcznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej w Dluzniewie w gminie 

Baboszewo, powiat plonski, dzialka numer 164" b~dzie budowane w etapach: 

etap pierwszy D1 0 mocy elektrowni do 1MW, etap drugi D2 0 mocy elektrowni do 

2MW, etap trzeci D3 0 mocy elektrowni do 1MW. 

Ze wzgl~du na system aukcyjny zgodny z Ustawq 0 odnawialnych zrodlach 

energii (Dz. U. 2015 poz. 478) zaklada si~ etapowanie przedsi~wzi~cia i budow~ 

poszczegolnych etapow w kolejnych latach 2023-2024 po dopuszczeniu 

poszczegolnych etapow do systemu aukcyjnego. Dopuszcza si~ lqczenie 

poszczegolnych etapow inwestycji pod warunkiem uzyskania odpowiednich 

warunkow przylqczeniowych od operatora Energa Operator Sp. z 0.0. 

W sklad calego przedsi~wzi~cia wchodzq instalacje elektryczne wraz 

z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przylqczeniowe, linie kablowe 

i swiatlowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modulowe, tymczasowe drogi 

dojazdowe i wewn~trzne oraz tymczasowe place montazowe/postojowe potrzebne 

do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposazenia. System fotowoltaiczny 

b~dzie montowany na konstrukcji wolnostojqcej w ukladzie horyzontalnym, 

opierajqcym si~ na stalowych podporach wbijanych w podloze, nie montowanych 

na konstrukcji betonowej. 

Projektowana inwestycja b~dzie zasilala w energi~ istniejqce na terenie 

powiatu obiekty turystyczne, przemyslowe oraz gospodarcze. Przewiduje si~, ze 

czas trwania inwestycji wyniesie do 25 lat (minimalnie 20 lat). 

W ramach robot inwestycyjnych planuje si~ nast~pujqce dzialania: 

• Budow~ tymczasowych drag wewn~trznych. Obiekty wymagane b~dq tylko na 

eta pie realizacji inwestycji oraz podczas ewentualnej likwidacji; 



• Budowa stelazy i stolow podtrzymujqcych ogniwa fotowoltaiczne; 

• Palowanie slupow potrzebnych do osadzenia stolow na ktorych b~dq montowan~ 

moduly fotowoltaiczne; 

• Budowa ogrodzenia modulowego lub siatki przeciw zwierzynie; 

• Budow~ placow montazowych (etap realizacji i likwidacji)/postojowych (etap 

realizacjL eksploatacji, likwidacji); 

• Budowa kontenerowych stacji TRAFO i instalacji przylqczeniowej oraz 

niezb~dnej infrastruktury energoelektronicznej regulujqcej i przetwarzajqcej 

wyprodukowanq energi~ elektrycznq; 

• Montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrzqdowaniem; 

• Budow~ instalacji elektrycznej wraz z instalacjq sterujqcq i monitorujqcq prac~ 
t 

elektrowni fotowoltaicznej; 

~ Montaz masztow odgromowych; 

• U ruchomienie elektrowni fotowoltaicznej. 

System elektrowni fotowoltaicznej sklada si~ Z: 

it paneli fotowoltaicznych - paneli PV (potocznie zwanych bateriami slonecznymi); 

it systemu mocowania paneli PV (konstrukcje stalowo-aluminiowe); 

• inwertera DC / AC (to urzqdzenie, kt6re zamienia prqd produkowany w panelach 

na prqd, ktory moze bye wykorzystywany w domach lub przesylany do sieci 

elektrycznej); 

• skrzynek przylqczeniowych Uunction boxy); 

• zabezpieczen (urzqdzen automatycznie wylqczajqcych instalacje w przypadku 

niesprawnosci sieci); 

• okablowania (roznego rodzaju zlqczki i konektory, swiatlowody); 

~ inteligentnych licznikow energii; 

• transformatora i rozdzielni SN; 



• masztow odgromowych. 

Planowana inwestycja umiejscowiona zostanie poza obszarem g~stej 

zabudowy mieszkaniowej. Zabudowania mieszkalne Sq zlokalizowane w odleglosci 

189 m od skrajnego rz~du paneli fotowoltaicznych w kierunku polnocnym oraz 

w odleglosci 350 m w kierunku wschodnim. Dzialki Sq zabudowane budynkami 

mieszkalnymi i jest to zabudowa zagrodowa wiejska. Umiejscowienie 

projektowanego przedsi~wzi~cia na dzialce jest zaprojektowane tak aby zachowac 

mozliwie duzq odleglosc od zabudowan mieszkalnych. Takie polozenie dzialki 

wyklucza prowadzenie dlugich przylqczy czy tez linii sredniego napi~cia. 

Umiejscowienie elektrowni b~dzie realizowane poza pasem zabudowy 

mieszkaniowej. Planowane przedsi~wzi~cie b~dzie zlokalizowane tak aby nie 

utrudniac funkcjonowania lokalnej spolecznosci i jest umiejscowione poza 

terenem zabudowy wiejskiej. 

Planowane przedsi~wzi~cie graniczy bezposrednio z rowami 

melioracyjnymi. Dzialki inwestycyjne nie graniczq z dzialkami zabudowanymi. 

Przewiduje si~ iz wyprodukowana energia elektryczna na farmie fotowoltaicznej 

b~dzie wykorzystana na potrzeby lokalne i b~dzie zasilala w energi~ istniejqce na 

terenie powiatu obiekty turystyczne, przemyslowe oraz gospodarcze. 

Przedsi~wzi~cie b~dzie realizowane na terenie: dzialki 164, jednostka 

ewidencyjna 142003 2.0010, obr~b Dluzniewo, gmina Baboszewo, powiat plonski, 

wojewodztwo mazowieckie. Dzialka inwestycyjna 164 od strony zachodniej 

graniczy z drogq gminnq 0 numerze dzialki 170, natomiast od strony wschodniej 

z rowem melioracyjnym. W p6lnocno-zachodnim rogu dzialki wyst~puje niewielkie 

zadrzewienie srodpolne, kt6re b~dzie calkowicie omini~te przez inwestycj~. 

Zadrzewienie to glownie brzoza brodawkowata (Betula pendula) oraz jesion 

zwyczajny (Fraxinus excelsior L). Row melioracyjny znajduje si~ od strony 

poludniowo-wschodniej, kt6ry b~dzie calkowicie omini~ty przez inwestycj~. 

Wyznaczono 5 m stref~ buforowq od strony rowu, ktora jest naniesiona na plan 

zagospodarowania terenu. Dzialka jest uprawiana rolniczo - glownie zboza ozime 

i jare. W poblizu dzialki nie znajdujq si~ zadne obszary wi~ksze obszary wodne 

i lesne. Od strony wschodniej w odleglosci 450 m za drogq ekspresowq S7 

znajduje si~ maly potok nizinny Raciqznica. 



Projektowana inwestycja zlokalizowana b~dzie w poblizu miasta Plonsk, 

kt6re jest polo zone okolo 9 km na poludnie od inwestycji. Inwestycja jest 

zlokalizowana w poblizu ruchliwej trasy S 7, kolo nowobudowanego w~zla trasy 

szybkiego ruchu. 

Powierzchnia dzialek inwestycyjnych wynosi 4,80 ha. Pod przedsi~wzi~cie 

b~dzie przeznaczona lq.czna powierzchnia 4,64 ha. 

Teren na kt6rym posadowiona b~dzie elektrownia nie posiada miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dojazd do planowanej inwestycji b~dzie si~ odbywal od strony drogi 

ekspresowej S7, zjazd w kierunku miejscowosci Dluzniewo. Dalej drogq. gminnq. 

w kierunku poludniowym na drog~ gminnq. oznaczonq. numerem dzialki 170 do 

wjazdu na inwestycji czyli dzialki 0 numerze 164. W obr~bie inwestycji dojazd 

b~dzie odbywal si~ poprzez tymczasowe drogi wewn~trzne, kt6re zostanq. 

wykonane na dzialce 164. 

Planowana inwestycja zmieni dotychczasowy spos6b uzytkowania dzialki 

164, kt6ra obecnie rna status dzialki rolniczej na dzialk~ 0 zabudowie 

przemyslowej w obr~bie posadowienia inwestycji. 

Zgodnie z Kartq. Informacyjnq. Przedsi~wzi~cia (KIP) dolq.czonq. do wniosku, 

planowane przedsi~wzi~cie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej w sklad 

kt6rego b~dzie wchodzila elektrownia fotowoltaiczna, kontenerowe stacje TRAFO 

jak i ogrodzenie panelowe (tudziez siatka przeciw zwierzynie). W sklad calego 

przedsi~wzi~cia wchodzq. r6wniez instalacje elektryczne, slupy elektryczne, 

skrzynki przylq.czeniowe, linie kablowe i swiatlowodowe oraz ewentualnie maszty 

odgromowe. Przewiduje si~ budow~ do 23 rz~d6w stol6w na dzialce inwestycyjnej 

na kt6rych ulozone b~dq. moduly fotowoltaiczne. Moduly b~dq. ulozone 

horyzontalnie po cztery sztuki lub po pi~e sztuk tak aby ograniczye wysokose 

zabudowy. Lq.cznie b~dzie ulozonych do 6700 paneli 0 mocy do 610W kazdy. 

W przypadku zmiany modul6w na nizsze liczba paneli si~ zwi~kszy jednakZe moc 

elektrowni pozostanie na dotychczasowym poziomie czyli 4MW. Liczba 

inwerter6w nie przekroczy 40 sztuk w przypadku inwerter6w 0 mocy 100kW. 

W przypadku inwerter6w 0 mocach wyzszych np. 225kW, liczba inwerter6w nie 

przekroczy 20 sztuk. Dokladna Hose inwerter6w b~dzie podana w projekcie 



budowlanym. Inwertery b~dq montowane pod stolami na dwuteownikach IPE, lub 

tez w przypadku ci~zszych inwerterow na malych lawach fundamentowych 

o wymiarach nie przekraczajqcych 1m2. Wszystkie panele b~dq fabrycznie 

posiadaly powlok~ antyrefieksyjnq. 



-


