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DECYZjA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

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

postf)powania administracyjnego (Oz, u. z 2022 r., poz, 2000 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 udostf)pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. 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 przedsif)wzif)c mogqcych 

znaczqco oddzialywac na srodowisko (Oz. U, z 2019 r., paz. 1839) zwanego dalej 

"Rozporzqdzeniem", po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora Copernic 

Black Sp, z 0.0" ul. Lekarska 1, 31·203 Krakow, w sprawie wydania decyzji 

a srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsif)wzif)cia polegaj'icego 

na "budowie farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki a mocy do 2.3 MW wraz 

z niezbf)dn'i infrastruktur'i towarzyszqcq" oraz po zasif)gnif)ciu opinii Regionalnego 

Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Oyrektora Regionalnego Zarzqdu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie i Panstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Plonsku, Wojt Gminy Baboszewo: 

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaIywania na 

srodowisko. 

II. Ustala srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi~wzi~cia 

pn. "budowa farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki 0 mocy do 2.3 MW 

wraz z niezb~dnq infrastrukturq towarzyszqcq" i okresla: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi~wzi~cia 

Planowana inwestycja polega na instalacji odnawialnego irodla energii paneli 

fotowol taicznych, Celem przedsif)wzif)cia jest poprawa efektywnosci energetycznej, 

a takze spelnienie wymogow pakietu klimatycznego, poprzez wytwarzanie energii 

elektrycznej z odnawialnych i rodel energii. 



Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 251at. W ramach 

inwestycji planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych 0 mocy jednostkowej od 

250 Wp do 1500 Wp w celu dokonywania konwersji energii promieniowania 

slonecznego na energif) elektrycznq i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci 

operatora. 

Planowane przedsif)wzif)cie bf)dzie zlokalizowane na dzialce 0 nr ew. 106/3 

w miejscowosci Sokolniki, gminie Baboszewo, powiecie plonskim, wojewodztwie 

mazowieckim. Calkowita powierzchnia przeznaczona pod inwestycjf) (teren 

ogrodzony) zajmie powierzchnif) maksymalnie do 3,11 ha, natomiast calkowita 

powierzchnia dz. 106/3 wynosi 3,2314 ha. Powierzchnia ulegajqca przeksztalceniu 

zajmie maksymalnie do 70% terenu przeznaczonego pod inwestycjf), natomiast 

powierzchnia biologicznie czynna bf)dzie stanowic minimum 30% terenu 

ogrodzonego. 

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Calosc inwestycji realizowana bf)dzie na 

gruntach klas V i VI. Planowana inwestycja zlokalizowana bf)dzie na terenie 

rolniczym, znaCZqCO przeksztalconym antropogenicznie. Do czasu uzyskania 

pozwolenia na budowf) oraz zgloszenia robot budowlanych teren bf)dzie 

wykorzystywany rolniczo jak dotychczas przez wlasciciela gruntu. 

Dzialka 0 nr ew. 106/3 graniczy z terenami roslinnosci trawiastej lub upraw 

rolniczych, drogq lokalnq oraz terenami lesnymi lub zadrzewionymi. Zabudowania 

mieszkalne Sq zlokalizowane w odleglosci okolo 210m w kierunku polnocnym, 

w odleglosci okolo 75 m w kierunku zachodnim oraz w odleglosci okolo 25 m 

w kierunku poludniowym. 

Dzialka figuruje w ewidencji urzqdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 

gruntow jako zdrenowana. W obrf)bie dzialki nr 106/3 stwierdzono wystf)powania 

urzqdzen melioracji wodnych. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana 

w sposob zapewniajqcy sprawnosc uzytkowq urzqdzen melioracyjnych, biorqc pod 

uwagf) rozmieszczenie sieci drenarskich. 

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

b lub c ustawy oos oraz obowi~zkowe dzialania, 0 kt6rych mowa wart. 

82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos z uwzgllldnieniem nastllPujqcych 

element6w: 



1) przed przystqpieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokonac ogl!)dzin 

terenu pod kqtem wystE)powania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz 

analizy planowanych prac w kontekscie przepisow dotyczqcych 

w szczegolnosci dziko wystE)pujqcych zwierzqt objE)tych ochronq gatunkowq. 

Analiza winna bye prowadzona rowniez w kontekscie mozliwosci uzyskania 

decyzji zezwalajqcej na odstE)pstwa od zakazow obowiqzujqcych w stosunku 

do ww. formy ochrony przyrody; 

2) prace ingerujqce w pokrycie glebowe nalezy prowadzie poza okresem 

lE)gowym ptakow i rozrodczym plazow, tj. w terminie od 15 wrzesnia do 

15 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym. Przed 

przystqpieniem do prac naleiy rowniez dokonae oglE)dzin terenu pod kqtem 

wystE)powania gatunkow chronionych, a takZe analizy przepisow z zakresu 

ochrony gatunkowej; 

3) bezposrednio przed rozpoczE)ciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych prowadzie kontrolE) terenu na obecnose zwierzqt, gdy zaistnieje 

taka koniecznose nalezy umozliwie im ucieczkE) z terenu budowy, 

a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzE)ta naleiy przeniese do 

odpowiednich siedlisk poza rejon objE)ty inwestycjq; 

4) wykaszanie roslinnosci pomiE)dzy rZE)dami paneli nalezy wykonywae po 

1 sierpnia i prowadzie je od srodka farmy w kierunku zewnE)trznym. 

Usuwanie roslinnosci moze odbywae siE) takze przez okresowe wypasanie; 

5) 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 siE) drobnych zwierzqt) i miec 

wysokosc okolo 50 cm. Zaleca siE), aby gorna krawE)dz byla lekko odchylona 

na zewnqtrz, w kierunku przeciwnym do wykopu, aby uniemoi liwiC 

wspinaczkE) drobnych zwierzqt; 

6) do budowy ogrodzenia nalezy uzye siatki 0 wysokosci do 2,2 m, 

pozostawiajqc wolnq przestrzen pomiE;dzy siatkq a ziemiq wynOSZqCq do 

20 cm; 

7) teren inwestycji nalezy obsiac roslinnosciq niskq. Do obsiania naleiy 

wykorzystac rodzime gatunki roslin dostosowanych do lokalnych warunkow, 

kwitnqce w roznych etapach sezonu wegetacyjnego; 



8) na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowac powloki antyrefleksyjne; 

9) linie energetyczne (linie kablowe) nalezy poprowadzic pod ziemi'l; 

10)wszelkie otwory w drzwiach i scianach pomieszczen obiektow budowlanych, 

w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, nalezy zaslonic siatk'l 

o oczkach maks. 1 cm srednicy; 

11 )wszystkie budynki farmy nalezy pomalowac w odcieniach szarosci i zieleni -

neutralnych dla otoczenia; 

12)drzewa zlokalizowane w s'lsiedztwie inwestycji, znajduj'lce si() w zasi()gu 

prac maszyn nalezy, na czas prowadzenia robOt, zabezpieczyc przed 

uszkodzeniem; 

13)prace zWl'lzane z realizacj'l przedsi()wzi()cia prowadziC w sposob 

niezagrazaj'lcy srodowisku gruntowo - wodnemu m.in. poprzez uzycie 

sprz()tu b()d'lcego w dobrym stanie technicznym, odpowiedni'l organizacj() 

prac budowlanych, magazynowanie materialow i surowcow niezb()dnych do 

prowadzenia robot w sposob bezpieczny dla srodowiska gruntowo -

wodnego; 

14)samochody oraz sprz()t uzywany przy budowie tankowac wyl'lcznie na 

stacjach paliw; w razie niezb()dnej koniecznosci napraw na terenie 

inwestycji, wykorzystac maty absorbuj'lce, zapobiegaj'lce ewentualnym 

przeciekom substancji szkodliwych (ropopochodnych) do gruntu; 

15)teren inwestycji wyposazyc w materialy sorpcyjne umozliwiaj'lce szybkie 

usuni()cie ewentualnych wyciekow paliw; 

16)w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podj'lc 

natychmiastowe dzialanie w celu usuni()cia awarii oraz usuni()cia 

zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt wraz ze zuzytymi 

mate rial ami sorpcyjnymi nalezy niezwlocznie przekazac podmiotom 

uprawnionym do ich rekultywacji; 

17)zaplecze budowy, w szczegolnosci miejsca postoju pojazdow, skladowania 

odpadow i materialow budowlanych, miejsce posadowienia sanitariow, jak 

rowniez miejsce posadowienia stacji transformatorowych zlokalizowac 

w polnocnej cz()sci dzialki, w mozliwie najwi()kszej odleglosci od zabudowy 

mieszkaniowej, z dala od urz'ldzen wodnych; zaplecze zorganizowac 

w sposob zapewniaj'lcy oszcz()dne korzystanie z terenu i minimalne 

przeksztalcenie jego powierzchni; po zakonczeniu prac teren przywrocic do 

poprzedniego stanu; 



18)na etapie realizacji inwestycji scieki bytowe odprowadzac poprzez kontenery 

sanitarne z przenosnymi kabinami toaletowymi (np. typu TOI-TOI) do 

szczelnych zbiornikaw bezodplywowych; zbiorniki systematycznie oprazniac 

przez uprawnione podmioty; 

19)panele fotowoltaiczne pozostawic do samooczyszczenia wodq opadowq; 

20)wodE;l na etapie budowy na cele socjalne i porzqdkowe dostarczac 

w pojemnikach/butelkach bqdi beczkowozami; 

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

zaplecza budowy odprowadzac do gruntu; odprowadzanie ww. wad 

prowadzic w sposab nie powodujqcy zalewania terenaw sqsiednich oraz nie 

zmieniajqc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natE;lzenia odplywu 

ww. wad znajdujqcych siE;l na gruncie; 

22)prace ziemne zwiqzane z montazem paneli fotowoltaicznych (posadowienie 

konstrukcji), posadowienie stacji transformatorowej oraz ukladaniem 

okablowania prowadzic bez koniecznosci prowadzenia prac 

odwodnieniowych w sposab zabezpieczajqcy ewentualne wykopy przed 

naplywem wad opadowych; masy ziemne zagospodarowac na terenie 

wlasnym; 

23)w przypadku wystqpienia kolizji inwestycji z urzqdzeniami wodnymi, 

podziemnq sieciq drenarskq, nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne na 

wykonanie, odbudowE;l, rozbudowE;l, nadbudowE;l, przebudowE;l, rozbiarkE;l lub 

likwidacj E;l tych urzqdzen zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo Wodne; 

24)zaleca siE;l zastosowanie transformatoraw suchych; w przypadku 

zastosowania transformator6w olejowych pod transformatorem zamontowac 

szczelnq misE;l olejowq bE;ldqcq w stanie zmagazynowac calq objE;ltosc oleju 

w razie wycieku oraz pozostalosci z akcji gasniczej, wykonanq z takich 

material6w aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostal siE;l do srodowiska 

gruntowo-wodnego; 

2S)gospodarkE;l odpadami prowadzic zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 

prawa; 

26)ewentualne magazynowame odpad6w prowadzic w sposab selektywny 

w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza 

budowy, a nastE;lpnie niezwlocznie przekazywac do odbioru podmiotom 

posiadajqcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami; 



27)na etapie realizacji przedsif)wzif)cia wykorzystac technologie 

o najmniejszym wplywie na srodowisko gruntowo-wodne 1 pozbawione 

ryzyka wystqpienia awarii i innych niebezpieczenstw w czasie pozniejszej 

eksploatacji farmy; 

28)systematycznie SprZqtac plac budowy i nie doprowadzac do pozostawiania 

jakichkolwiek odpadow w nieodpowiednich miejscach; 

29)realizacjf) inwestycji poprzedzic analizq moiliwych konfliktow spolecznych 

w zwiqzku z posrednim oddzialywaniem na dzialki sqsiednie oraz bliskq 

zabudowq mieszkaniowq; 

30)podczas likwidacji inwestycji dokonac rekultywacji terenu z wykorzystaniem 

najlepszych dostf)pnych technik, gospodarkf) odpadami prowadzic zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami prawa. 

3. Nie stwierdzam konieeznosci przeprowadzenia ponownej oeeny 

oddzialywania przedsil)wzil)cia na srodowisko w ramaeh postl)powania 

w sprawie wydania deeyzji, 0 ktoryeh mowa wart. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 

005. 

Charakten'S-..~k~~przed~wzi~cia zawarto w za1'lczniku nr 1 do decmi. 

UZASADNIENIE 

Onia 05.09.2022 r. do Urzf)du Gminy Baboszewo wplynql wniosek Inwestora 

Copernic Black Sp. z 0 .0., ul. Lekarska 1, 31-203 Krakow z dnia 01.09 .2022 r. 

o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsif)wzif)cia 

polegajqcego na "budowie farmy fotowoltaieznej PV Sokolniki 0 moey do 2.3 MW 

wraz z niezbf)dnq infrastrukturq towarzyszqeq". 

Do wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

dolqczono kartf) informacyjnq przedsif)wzif)cia (KIP) wraz z formq elektronicznq na 

elektronicznym nosniku danych, poswiadczonq przez wlasciwy organ kopif) mapy 

ewidencyjnej i mapf) w skali zapewniajqcej czytelnosc przedstawionych danych 

obejmujqcej przewidywany teren, na ktorym bf) dzie realizowane przedsif)wzif)cie, 

oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bf)dzie oddzialywac 

przedsif)wzif)cie oraz dowod uiszczenia oplaty skarbowej . Po analizie przedloionej 

dokumentacji, rodzaj, parametry techniczne oraz zasif)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 WSZCZE;ciu post~powania 

obwieszczeniem z dnia 12.10.2022 r., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos, ,,]ezeli 

liczba stron post~powania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach lub post~powania dotyczqcego tej decyzji przekracza 10, stosuje 

siE; 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 Sokolniki Stare. 

W nawiqzaniu do art. 84 ust. 1 ustawy oos "W przypadku, gdy nie zostala 

przeprowadzona ocena oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko, w decyzj i 

o srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby 

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

wydawana jest po uzyskaniu opinii, 0 kt6rych mowa wart. 64 ust. 1 i 1a". W6jt 

Gminy Baboszewo zwr6cil si~ 0 wydanie opinii wnioskami z dnia 12 .10 .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 Sanitarny w Plonsku, opiniq z dnia 

28. 10.2022 r. (data wplywu do tut. Urz~du: 02.11.2022 r.) znak sprawy: 

PPIS.ZNS.471.256.2022.107 stwierdzil potrzeb~ przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko dla inwestycji pn. "budowa farmy fotowoltaicznej PV 

Sokolniki 0 mocy do 2.3 MW wraz z niezb~dnq infrastrukturq towarzyszqcq"; 

-Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem 

z dnia 13.12.2022 r. (data wplywu do tut. Urz~du: 14.12.2022 r.) znak sprawy: 



WOOS-I.4220.1675.2022.IP wyrazil opini~, ze dla przedsi~wzi~cia pn. "budowa 

farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki 0 mocy do 2.3 MW wraz z niezb~dnq 

infrastrukturq towarzyszqcq" nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko. 

-Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 25.10.2022 r. (data 

wplywu do tut. Urz~du : 27.10.2022 r.) znak sprawy: WA.ZZS.1.435.1.234 .2022.WR 

wyrazil opini~, ze dla przedsi~wzi~cia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej PV 

Sokolniki 0 mocy do 2.3 MW wraz z niezb~dnq infrastrukturq towarzyszqcq" nie 

istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wojt Gminy 

Baboszewo w dniu 20.12.2022 r. zawiadomil (poprzez podanie do publicznej 

wiadomosci) 0 zebraniu calego materialu dowodowego niezbEldnego do 

rozstrzygniElcia wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji przedsiElwziElcia polegajqcego na "budowie farmy fotowoltaicznej PV 

Sokolniki 0 mocy do 2.3 MW wraz z niezb~dnq infrastrukturq towarzyszqcq". 

Poinformowal w nim takze 0 mozliwosci skladania uwag i wnioskow dotyczqcych 

planowanego przedsiElwzi~cia, wskazujqc rowniez termin oraz okreslajqc mozliwe 

sposoby wnoszenia uwag i wnioskow. 

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

planowanego przedsiElwzi~cia . W toku prowadzonego post~powania 

administracyjnego, uwzglEldniajqc analizEl przedstawionego przez Inwestora 

wniosku oraz zalqczonych dokumentow dotyczqcych przedsiElwziElcia, opini~ 

i uzgodnienia wlasciwych organow, ustalono co nastElPuje: nie jest wymagane 

przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiElwzi~cia na 

srodowisko. 

Planowane przedsi~wzi~cie pod naZWq "budowa farmy fotowoltaicznej PV 

Sokolniki 0 mocy do 2.3 MW wraz z niezb~dnq infrastrukturq towarzyszqcq" (dalej: 

"przedsi~wziElcie", "inwestycja", "instalacja") polega na instalacji odnawialnego 

irodla energii paneli fotowoltaicznych. Celem przedsiElwzi~cia jest poprawa 

efektywnosci energetycznej, a takZe spelnienie wymogow pakietu klimatycznego, 

poprzez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych zrodel energii. 

Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 1at. W ramach 

inwestycji planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych 0 mocy jednostkowej od 



250 Wp do 1500 Wp w celu dokonywania konwersji energii promieniowania 

slonecznego na energi~ elektrycznq i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci 

operatora. 

Planowane przedsi~wzi~cie b~dzie zlokalizowane na dzialce 0 nr ew. 106/3 

w miejscowosci Sokolniki, gminie Baboszewo, powiecie ploilskim, wojewodztwie 

mazowieckim. Calkowita powierzchnia przeznaczona pod inwestycj~ (teren 

ogrodzony) zajmie powierzchnill maksymalnie do 3,11 ha, natomiast calkowita 

powierzchnia dz. 106/3 wynosi 3,2314 ha. Powierzchnia ulegajqca przeksztalceniu 

zajmie maksymalnie do 70% terenu przeznaczonego pod inwestycj~, natomiast 

powierzchnia biologicznie czynna b~dzie stanowic minimum 30% terenu 

ogrodzonego. 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq tj . umow~ dzieriawy 

dzialki. 

Teren, na ktoryrn planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Calosc inwestycji realizowana b~dzie na 

gruntach klas V i VI. Planowana inwestycja zlokalizowana blldzie na terenie 

rolniczym, znaCZqCO przeksztalconym antropogenicznie. Do czasu uzyskania 

pozwolenia na budowll oraz zgloszenia robot budowlanych teren b~dzie 

wykorzystywany rolniczo jak dotychczas przez wlasciciela gruntu. 

Dzialka 0 nr ew. 106/3 graniczy z terenami roslinnosci trawiastej lub upraw 

rolniczych, drogq lokalnq oraz terenami lesnymi lub zadrzewionymi. Zabudowania 

mieszkalne Sq zlokalizowane w odleglosci okolo 210 m w kierunku polnocnym, 

w odleglosci okolo 75 m w kierunku zachodnim oraz w odleglosci okolo 25 m 

w kierunku poludniowym. 

Dzialka figuruje w ewidencji urzqdzeil melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 

gruntow jako zdrenowana. W obr~bie dzialki nr 106/3 stwierdzono wystllPowania 

urzqdzen melioracji wodnych. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana 

w sposob zapewniajqcy sprawnosc uiytkowq urzqdzen melioracyjnych, biorqc pod 

uwagll rozmieszczenie sieci drenarskich. 

Dzialka inwestycyjna nie znajduje sill na terenie podlegajqcym ochronie na 

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

dzialka znajduje sill poza zasillgiem korytarzy ekologicznych oraz lasow l~gowych. 

W rejonie oddzialywania inwestycji nie wystllPujq siedliska l~gowe. 



Na terenie przeznaczonym pod realizacj~ nie stwierdzono chronionych 

gatunkow roslin jak rowniez chronionych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych 

gatunkow grzybow. 

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych 

i polnaturalnych mogqcych stanowic chronione siedliska przyrodnicze i siedliska 

gatunkow obj~tych dyrektywami - ptasiq i siedliskowq. 

Z uwagi na dotychczasowy rolniczy charakter wykorzystania terenu mle]SCe 

planowanej inwestycji nie jest miejscem stalego bytowania zwierzqt. Planowana 

inwestycja nie b~dzie zarowno w bezposrednimjak i w posrednim stopniu wplywala 

na faun~ tego obszaru. 

Z uwagi na fakt, ze inwestycja dotyczy gruntow rolnych, me nastqpi 

ograniczenie rozprzestrzeniania si~ i migracji zwierzqt oraz nie dojdzie do 

zachwiania r6Znorodnosci biologicznej terenu. 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz me podlega 

ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego. W otoczeniu przedsi~wzi~cia 

brak gatunkow chronionych prawem. Lokalizacja instalacji odnawialnego zrodla 

energii paneli fotowoltaicznych nie spowoduje zmiany uzytkowania przyleglych 

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

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

1 ilosciowy wod powierzchniowych. Uznae nalezy, ze rozwiqzania techniczne 

przedstawione w KIP pozwolq zabezpieczye srodowisko wodne przed emisjq 

substancji ropopochodnych do wod podziemnych. 

Informacje podane w KIP wskazujq, ze zostanq zastosowane rozwiqzania 

uniemozliwiajqce zajscie zdarzen stwarzajqcych zagrozenie dla osiqgni~cia celow 

srodowiskowych jednolitych cz~sci wod. Planowane przedsi~wzi~cie b~dzie 

odbywalo si~ w sposob zapewniajqcy nienaruszalnosc przepisow prawnych 

dotyczqcych ochrony wod, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisly. 

N a obszarze lokalizacji instalacji odnawialnego zrodla energii paneli 

fotowoltaicznych nie wyst~puje zagrozenie wystqpienia katastrof naturalnych. Nie 

jest po!ozony w strefie zagrozenia powodziowego, w strefie zagrozonej mozliwosciq 



wystqpienia usuwisk, ruch6w skorupy ziemskiej, wyst~powania porywistych 

wiatr6w 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 106/3 w miejscowosci Sokolniki, nie b~dzie powodowala 

przekroczen dopuszczalnych standard6w srodowiska oraz nie b~dzie negatywnie 

oddzialywala na wyst~pujqCq w sqsiedztwie przedsi~wzi~cia zabudow~ mieszkalnq. 

Material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidlowy, 

merytorycznie uzasadniony i logiczny. Zawiera wszystkie elementy i dane, kt6rych 

zgromadzenie bylo warunkiem na poczynienie wlasciwych ocen w zakresie 

srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego przedsi~wzi~cia. 

W oparciu 0 zgromadzony material dowodowy nalezy uznae, ze okolicznosci 

z przygotowanych opracowae zostaly w toku post~powania dostatecznie 

udowodnione . 

Majqc na uwadze powyzsze, 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 oos. 

Wniosek (zgloszenie) ten powinien bye zlozony nie pozniej niz przed uplywem 

szesciu lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala si~ 

ostateczna. 

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem W6jta 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, kt6ry wydal 

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

o 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. ilill 

Do wiadomosci: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie 

2. Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie 

3. Pailstw owy Powiatowy Inspektor Sanitarny w PIOllSku 

4. Staros ta Plonski 

Sporzqdzila: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl 



Zalqcznik do Decyzji PGNi05.6220.5.16.2022 

W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30.01.2023 r. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIF;WZIJ;CIA 

Inwestycja pn. : budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki 0 mocy do 2.3 MW 

wraz z niezb!)dn~ infrastruktur~ towarzysz~c~ rna na celu popraw!) efektywnosci 

energetycznej, a takie spelnienie wymogaw pakietu klimatycznego, poprzez 

wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych ira del energii. 

Planowane przedsi!)wzi!)cie rna zaj~e powierzchni!) do 3.11 ha i jest 

zlokalizowane na dz. 0 nr ewid. 106/3 w miejscowosci Sokolniki, gminie Baboszewo, 

powiecie plonskim, wojewadztwie mazowieckim. Ze wzgl!)du na powierzchni!) 

inwestycji, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporzqdzenia Rady Ministraw z dnia 

10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi!)wzi€)e mogqcych znaczqco oddzialywae na 

srodowisko (Dz. U. z 2019 r . poz. 1839)jest to przedsi€)wzi€)cie mogqce potencjalnie 

znaczqco oddzialywae na srodowisko, dla ktarego przeprowadzenie oceny 

oddzialywania na srodowisko moze bye wymagane. 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosci~ tj. umow!) 

dzierzawy dzialki. 

Planowane do realizacji przedsi~wzi~cie jakim jest farma fotowoltaiczna 

zgodnie z art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych iradlach 

energii (Oz. U. 2015 poz. 478 z p6in. zm.) zaliczanejest do instalacji odnawialnego 

iradla energii (instalacja OZE). 

Calkowita powierzchnia przeznaczona pod inwestycj~ (teren ogrodzony) 

zajmie powierzchni€) maksymalnie do 3.11 ha, natomiast calkowita powierzchnia 

dz. 106/3 wynosi 3.2314 ha. Powierzchnia ulegajqca przeksztalceniu zajrnie 

maksymalnie do 70% terenu przeznaczonego pod inwestycj€), natomiast 

powierzchnia biologicznie czynna b~dzie stanowie minimum 30% terenu 

ogrodzonego. 

Teren, na ktarym planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Calosc inwestycji realizowana b!)dzie na 



gruntach klas V i VI. Planowana inwestycja zlokalizowana b~dzie na terenie 

rolniczym, znaCZqCO przekszta!conym antropogenicznie. Do czasu uzyskania 

pozwolenia na budow~ oraz zgloszenia robot budowlanych teren b~dzie 

wykorzystywany rolniczo jak dotychczas przez wlasciciela gruntu. 

Dzialka 0 nr ew. 106/3 graniczy z terenami roslinnosci trawiastej lub upraw 

rolniczych, drogq lokalnq oraz terenami lesnymi lub zadrzewionymi. Zabudowania 

mieszkalne Sq zlokalizowane w odleglosci okolo 210 m w kierunku polnocnym, 

w odleglosci okolo 75 m w kierunku zachodnim oraz w odleglosci okolo 25 m 

w kierunku poludniowym. 

Wedlug planu zostanie wykonana farma fotowoltaiczna 0 mocy do 2.3 MW, 

dla ktorej planuje si~ montaz nast~pujqcych elementow: 

• panele fotowoltaiczne 0 mocy 250 - 1500 Wp - do 9 200 szt., 

• wolnostojqce konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoly 

fotowoltaiczne ), 

• falowniki (inwertery) - do 39 szt., 

• parterowe kontenerowe stacje transformatorowe (do 3 szt.), 

• okablowanie solarne, 

• instalacja monitorujqca ilosc wyprodukowanej energii oraz prac~ elektrowni 

slonecznej, 

• instalacja odgromowa i zabezpieczajqca, 

• monitoring, 

• ogrodzenie wraz z bramq, 

• dopuszcza si~ montaz oswietlenia, 

• dopuszcza si~ mozliwosc zastosowania magazynow energii - do 3 szt. 

o lqcznej mocy do 3 MW i lqcznej pojemnosci do 30 MWh (opcjonalnie), 

• pozostale elementy infrastruktury niezb~dne do funkcjonowania wyzej 

wymienionej inwestycji. 

Plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na przedmiotowej dzialce, 

a takze rodzaj dobranej technologii, zostanie dokonany, zachowujqc zasady 

zrownowazonego rozwoju z zachowaniem walorow przyrodniczych. 



Ogniwa fotowoltaiczne, zwane bateriami slonecznymi, Sq to urzqdzenia 

w postaci cienkich polprzewodnikowych plytek wykonanych z krzemu (ogniwa 

I generacji), cienkich warstw polprzewodnika (ogniwa II generacji) bqdi 

specjalnego barwnika pozbawionego zlqcza p-n (ogniwa III generacji), ktore pod 

wplywem promieniowania slonecznego produkujq energi~ elektrycznq. Uzyskana 

w ten sposob energia b~dzie przekazana do zakladu energetycznego, a nast~pnie 

wprowadzona do Krajowej Sieci Energetycznej. 

Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat. 

W ramach inwestycji planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych 0 mocy 

jednostkowej od 250 Wp do 1500 Wp w celu dokonywania konwersji energii 

promieniowania slonecznego na energi~ elektrycznq i odprowadzanie wytworzonej 

energii do sieci operatora. 

Dane dotyczqce ilosci paneli Sq tylko i wylqcznie poglqdowe i szacowane, 

mogq one ulec zmianie w zwiqzku z post~pem technologicznym oraz optymalizacjq 

ekonomicznq. 

z up. Walta 




