
Strona 1 z 8 
 

 

Drezdenko, dnia 07.01.2022 r. 

GG.6220.18.2021 

 

DECYZJA 

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), §3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.10.2021 r. (data wpływu 20.10.2021 r.) inwestora PITERN 

Sp. z o.o. siedziba: ul. Batorowska 9, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: 

 

 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp w miejscowości Karwin, 

działki nr ewid. 121, 122, obręb Karwin, gmina Drezdenko” 

 

orzekam 

 

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko.  
 

 

Uzasadnienie 

 

Analizowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako zabudowa przemysłowa, w tym 

zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż 

obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy - przy czym przez powierzchnię 

zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą 

https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
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powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji 

przedsięwzięcia.  

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) – dalej 

ustawa o ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem 

zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o ooś. 

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być 

stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem właściwym w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o ooś jest Burmistrz Drezdenka. 

 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp w miejscowości Karwin, działki nr 

ewid. 121, 122, obręb Karwin, gmina Drezdenko” z dnia 01.10.2021 r. inwestora PITERN 

Sp. z o.o. siedziba: ul. Batorowska 9, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo wpłynął do tut. Urzędu 

w dniu 20.10.2021 r. W dniu 26.10.2021 r. wezwano inwestora o uzupełnienie wniosku 

o pełnomocnictwo dla pełnomocnika. Wniosek został uzupełniony przez stronę w pismem 

z dnia 08.11.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 12.11.2021 r.). W imieniu Inwestora działał 

pełnomocnik Pan Robert Kaźmierczak. 

W postępowaniu ustalono więcej niż 10 stron postępowania, dlatego też zgodnie z art. 

74 ust. 3 ustawy o ooś w postępowaniu zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (dalej: kpa). Strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu 

postępowania pisemnie pismem z dnia 15.11.2021 r.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o ooś Burmistrz Drezdenka zwrócił się dnia 15.11.2021 

r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile o wyrażenie opinii w sprawie 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu.  

Strony postępowania zostały dodatkowo poinformowane o wszczęciu postępowania 

oraz wystąpieniu do organów obwieszczeniem Burmistrza Drezdenka z dnia 16.11.2021 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku pismem znak 

NZ.9022.1.1.39.2021 z dnia 19.11.2021 r. (data wpływu 22.11.2021 r.) - opinia O/NZ-

88/2021 - wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wskazana potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak 

WZŚ.4220.859.2021.AN z dnia 29.11.2021 r. (data wpływu 29.11.2021 r.) wyraził opinię, że 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile 

pismem znak BD.ZZŚ.435.395.2021.AK z dnia 01.12.2021 r. (data wpływu 06.12.2021 r.) 
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wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego realizacji.  

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile 

określił warunki oraz wymagania do określenia w decyzji tj.: 

− przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie 

znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi 

drenarskie, rowy, czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny 

wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji, 

− na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych 

w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić 

w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu 

odbiorcy odpadów, 

− w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety 

(posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki 

dostarczać do oczyszczalni ścieków, 

− mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków 

chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość 

stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego, 

− w przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelną 

misę olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będącą 

w stanie zmagazynować 100 % zawartości oleju. 

Postępowanie w sprawie zostało zakończone pismem z dnia 08.12.2021 r. Działając 

na podstawie art. 10 § 1 Kpa Burmistrz Drezdenka zawiadomił strony postępowania 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranego materiału oraz zgłaszanych 

żądań. Strony postępowania (poza inwestorem) zostały poinformowane o zakończeniu 

postępowania obwieszczeniem Burmistrza Drezdenka z dnia 08.12.2021 r. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły dodatkowe uwagi czy wnioski. 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania Burmistrz Drezdenka, po zasięgnięciu 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku stwierdził że nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Postępowanie zostało wprowadzone do bazy ocen oddziaływania na środowisko 

zgodnie z art. 129 ustawy o ooś.  

 

Przedmiotem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi o mocy do 2 MWp wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu o łącznej powierzchni do 2 ha. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o nr 

ewidencyjnych nr 121, 122 obręb Karwin, Gmina Drezdenko, powiat strzelecko-

drezdenecki, województwo lubuskie. Dla terenu inwestycji brak jest miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Grunty, na których planowana jest farma fotowoltaiczna w ewidencji oznaczone są jako 

orne klasy V i w niewielkiej części IVb; teren ten użytkowany jest rolniczo. Działki 

inwestycyjne graniczą bezpośrednio z rowem, drogą i terenami rolnymi. Najbliższa 

zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest po stronie północnej terenu elektrowni, 

w odległości ponad 300 m. 

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
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do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po analizie wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz 

przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach 

wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliskach łęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na 

obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych 

ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których 

standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich 

przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do 

jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. 

Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych 

ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1098), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska 

tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliżej położonym obszarem 

ochrony przyrody jest obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 oddalony o ok. 

0,46 km od terenu farmy. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach korytarzy 

ekologicznych (o przebiegu podanym na stronie: http://geoserwis.gdos.gov.pl).  

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP 

PLRW600017188928 Dopływ z Lipówki i PLRW600017188926 Człapia, które posiadają 

status naturalnej części wód. Ich aktualny stan został oceniony jako dobry, a ocenę ryzyka 

określono jako niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny 

i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. Przedmiotowe 

zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych 

oznaczonych numerem PLGW600034. Stan chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru 

oceniono jako słaby, a stan ilościowy jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcie celów 

środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako zagrożone. Zmiany chemizmu wód 

związane z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt małym stopniem 

skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich oraz składowiskami nieodpowiadającymi 

wymaganiom ochrony środowiska. W programie działań ukierunkowanych na presje, dla 

JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń 

komunalnych do wód. Dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Niemniej jednak 

ze względu na warunki hydrogeologiczne, okres 6 lat jest zbyt krótki, aby mogła nastąpić 

poprawa stanu wód. 

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ani na 

terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). 

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 1250 m od inwestycji 

(w kierunku południowo-wschodnim). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 145 m 

od inwestycji (w kierunku północno-wschodnim). Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan 

wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub 
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gatunków występujących na obszarach chronionych. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie/montażu modułów 

fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, stacji transformatorowej, infrastruktury naziemnej 

i podziemnej (linie kablowe, przyłącze elektroenergetyczne, falowniki, ogrodzenie, 

oświetlenie, system monitorujący, system alarmowy), kontenera technicznego, niwelacji 

terenu (roboty ziemne), utwardzeniu drogi dojazdowej oraz placu manewrowego. Inwestor 

dopuszcza etapowanie budowy elektrowni. Planowana instalacja będzie bezobsługowa. 

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Panele będą 

montowane na stelażach wbijanych w ziemię. Ponadto, w ziemi przebiegać będą kable 

elektryczne. W głównej mierze oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz 

zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych 

w trakcie montażu. Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane 

do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace będą 

prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do 

przenośnych toalet a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków. Pojazdy pracujące 

na terenie przedsięwzięcia będą w dobrym stanie technicznym. Miejsce tankowania 

pojazdów, wymiany olejów i drobnych napraw zostaną zabezpieczone za pomocą folii 

olejoodpornej PEHD. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy 

i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac. 

Na etapie eksploatacji inwestor dopuszcza możliwość czyszczenia paneli wodą 

zdemineralizowaną bez użycia środków chemicznych. Projektowane są specjalne panele 

z powłoką antyrefleksyjną, co ograniczy odbijanie światła. Woda opadowa i roztopowa 

będzie odprowadzana powierzchniowo na teren działki. W trakcie funkcjonowania 

elektrowni słonecznej będą powstawać niewielkie ilości odpadów z ewentualnych prac 

serwisowych, które będą zagospodarowywane przez firmę wykonującą te prace. Nie będą 

powstawały ścieki bytowe oraz technologiczne. Panele będą chłodzone w wyniku 

naturalnego przepływu powietrza, bez użycia wentylatorów.  

Transformatory umieszczone będą w kontenerach, co ograniczy potencjalny hałas. Ze 

względu na odległość inwestycji od terenów podlegających ochronie akustycznej, nie będą 

przekraczane dopuszczalne poziomy hałasu na tych terenach. Emisja pola magnetycznego 

i elektrycznego od planowanej instalacji będzie znikoma. Kable energetyczne ułożone 

zostaną w ziemi, co także zminimalizuje ewentualne występowanie pola 

elektromagnetycznego. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zostaną 

one zaopatrzone w szczelne misy olejowe na wypadek ewentualnego wycieku. Ogrodzenie 

terenu inwestycji będzie zrealizowane w taki sposób, by nie stanowiło bariery dla zwierząt. 

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 20-30 lat. Zużyte lub uszkodzone panele 

fotowoltaiczne zostaną przekazane odpowiednim podmiotom do utylizacji. 

Ze względu na zakres i oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji, projektowana 

inwestycja nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi 

przedsięwzięciami. Elektrownia związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych – 

energii słonecznej. Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie 

wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Instalacja nie będzie też wywierać 

negatywnego wpływu na krajobraz, ze względu na niewielką wysokość konstrukcji do 5 m. 

 Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 
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2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973), nie jest również 

wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego 

użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy. Ryzyko wystąpienia katastrofy 

naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac, ocenia się jako 

bardzo niskie. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi również 

ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Podsumowując, przedłożona w trakcie postępowania dokumentacja oraz zebrane opinie 

wykazały, że inwestycja pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp 

w miejscowości Karwin, działki nr ewid. 121, 122, obręb Karwin, gmina Drezdenko” nie 

będzie miała znaczącego wpływu na poszczególne elementy środowiska zarówno na etapie 

realizacji, jak i jego eksploatacji.  

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy postanowiono 

jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 

1. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem Burmistrza Drezdenka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których 

mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm). 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 

o których mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.); 

złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, 

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, 

z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, 

która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub 

podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega 

etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 

1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia 
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uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji 

warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Załącznik decyzji stanowi: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

 

 

Z up. Burmistrza Drezdenka 
Joanna Bajcar 

Zastępca Kierownika Referatu  
Gospodarki Gminnej i Ochrony 

Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Pan Robert Kaźmierczak 

PITERN Sp. z o.o. 

ul. Batorowska 9, Dąbrowa 

62-070 Dopiewo 

2. Strony postępowania znajdujące się w aktach sprawy zgodnie z art. 49 kpa. 

3. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.). 
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Załącznik 

do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

znak: GG.6220.18.2021 

z dnia 07.01.2022 r. 

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNIE Z ART. 84 UST. 

2 USTAWY O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, 

UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) 

 

Nazwa przedsięwzięcia: 

 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp w miejscowości Karwin, 

działki nr ewid. 121, 122, obręb Karwin, gmina Drezdenko” 

 

Rozpatrywana inwestycja polegać ma na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 

MWp. Powierzchnia przeznaczona na potrzeby inwestycji wynosić będzie do 2 ha. Dla 

terenu inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunty, 

na których planowana jest farma fotowoltaiczna w ewidencji oznaczone są jako orne klasy 

V i w niewielkiej części IVb; teren ten użytkowany jest rolniczo. Działki inwestycyjne graniczą 

bezpośrednio z rowem, drogą i terenami rolnymi. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa 

zlokalizowana jest po stronie północnej terenu elektrowni, w odległości ponad 300 m. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie/montażu modułów 

fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, stacji transformatorowej, infrastruktury naziemnej 

i podziemnej (linie kablowe, przyłącze elektroenergetyczne, falowniki, ogrodzenie, 

oświetlenie, system monitorujący, system alarmowy), kontenera technicznego, niwelacji 

terenu (roboty ziemne), utwardzeniu drogi dojazdowej oraz placu manewrowego. Inwestor 

dopuszcza etapowanie budowy elektrowni. Planowana instalacja będzie bezobsługowa. 

Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystywaniem energii słonecznej, zatem zalicza 

się do odnawialnych źródeł energii. Tym samym wpisuje się w trend ograniczania zużycia 

paliw kopalnych, a w konsekwencji wpływu na spowolnienie ewentualnych zmian klimatu. 

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych oraz nie spowoduje zajęcia 

terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość 

retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na 

różnorodność biologiczną na tym obszarze. 


