
WÓJT GMINY ŚWIEDZIEBNIA                                                    Świedziebnia, 23.07.2021 r. 

 GP.6220.5.2021 

 

POSTANOWIENIE    

       Na postawie art. 123 ustawy z 14.06.1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.  z  2021  r.  poz.  735 z późn. zm.), w związku z  art.63 ust. 1 i 4, art.66, art.68   ustawy 
z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 
2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś, po przeanalizowaniu wniosku o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez PCWO ENERGY 
PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie 

postanawiam 

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko,  polegającego na budowie 
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina 
Świedziebnia, województwo Kujawsko-Pomorskie.  

 
2. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 
2.1. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien obejmować 

zagadnienia, o których mowa w art. 66 uouioś, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i 
skutków realizacji zamierzenia na Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. 
 

2.2. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b) uouioś wskazuję zakres i szczegółowość 
wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje 
oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez 
przedstawienie w raporcie:  
1) Załącznika mapowego z zamieszczoną legendą, wstępnej koncepcji rozmieszczenia 

poszczególnych elementów planowanej inwestycji na terenie farmy fotowoltaicznej. 
2) W zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich: 

a) Przedstawienia na mapie, najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie 
względem granic terenu inwestycyjnego wraz z określeniem odległości i charakteru 
zabudowy. 

b) Przeprowadzenia analizy wpływu paneli fotowoltaicznych na zabudowę 
mieszkaniową usytuowaną w pobliżu planowanej inwestycji. 

c) Szczegółowego określenia i przeanalizowania wpływu emisji pola 
elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej instalacji na środowisko. 

d) Przeanalizowania wystąpienia możliwych konfliktów społecznych, związanych z 
projektowanym zamierzeniem. 

3) W zakresie środowiska przyrodniczego: 
a) Oceny zgodności przedsięwzięcia z ograniczeniami ustanowionymi w: 



- uchwale nr XXX/443/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 
marca 2021 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. 
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 1514), 
- względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51 i 52 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r., poz. 
1098 ) 

b)  Oceny wpływu i skutków realizacji zamierzenia na: 
      - Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 

                  - gatunki zwierząt ( w szczególności objęte ochroną ) i ich siedliska bytowania           
                    oraz gatunki roślin i siedliska przyrodnicze, jak również szlaki migracji zwierząt           

        w tym szlaki wędrówki płazów i ssaków, pozostające w zasięgu oddziaływania            
                    inwestycji, 
                  - różnorodność biologiczną, 
                  - krajobraz. 
            c)  Analizy zasięgu i skutków realizacji zamierzenia na: formy ochrony przyrody,        

     gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, a także szlaki migracji zwierząt           
                 pozostające w jego zasięgu oddziaływania. 

d) Wskazań co do potrzeby zastosowania działań minimalizujących i kompensujących 
względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego, pozostających w 
zasięgu oddziaływania realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wraz z podaniem ich 
zakresu, lokalizacji oraz terminu wykonania. 

        
      Oceny i analizy, o których mowa w pkt 1),2),3) należy przeprowadzić dla fazy 
przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane 
pochodzące od sąsiadujących, również planowanych do realizacji. 
 
2.3. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c) uouioś wskazuję następujące zakresy i metody   

badań wpływu na następujące elementy środowiska: 
1) W zakresie ochrony przyrody: 

a) Przeprowadzić badania terenowe w celu rozpoznania występowania siedlisk 
gatunków zwierząt, roślin, grzybów, siedlisk przyrodniczych oraz szlaków migracji 
zwierząt ( w tym ponadlokalnych, lokalnych i okresowych ). Metody oraz terminy 
badań dostosować do biologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w 
zasięgu inwestycji oraz uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. Zebranie wyników 
powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi 
poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.  

 
UZASADNIENIE 

            Prezes Zarządu  PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Emilii 
Plater 53, 00-113 Warszawa, Pani Małgorzata Gil wnioskiem z dnia 7 czerwca 2021 r. ( 
wpływ: 09.06.2021 r.) zwróciła się do Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy 
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia”. 



            Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że jest to 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 
ust. 1 pkt 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   
            Przedmiotowe zadanie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW i 
powierzchni do 3 ha, na działce ewid. nr 195/1 w obręb Okalewko, gminie Świedziebnia 
powiatu brodnickiego. Działka objęta wnioskiem położona jest w granicach Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś. 
            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu 
publicznego, przy czym przedłożona dokumentacja nie wskazuje, aby opiniowane 
przedsięwzięcie stanowiło cel publiczny.  
            W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie 
przyrody, zgodnie z którym zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 
wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.  
            Teren inwestycji jest obecnie wykorzystywany w większości jako pole uprawne oraz 
położony jest w otoczeniu obszarów rolniczych stanowiących potencjalne siedlisko lęgowe dla 
gatunków ptaków chronionych, które związane są z agrocenozami. Tereny rolnicze stanowią 
także potencjalnie dogodne warunki dla występowania ptaków w okresie migracji ( np. jako 
miejsce odpoczynku i żerowania). 
            Uwzględniając różnorodność warunków terenowych siedliskowych, znajdujących się w 
zasięgu przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia zachodzi konieczność rzetelnego i 
pełnego rozpoznania cennych elementów środowiska przyrodniczego, mogących podlegać 
naruszeniu, zniszczeniu lub pogorszeniu stanu ich zachowania na skutek realizacji założeń 
projektowych. 
            W związku z powyższym, konieczne jest przygotowanie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko zawierającego wyniki i analizy, pozwalające na ocenę stanu 
lokalnych zasobów cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych, których rozpoznanie powinno 
być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych 
grup gatunków i siedlisk przyrodniczych. 
            Sporządzony raport powinien odnosić się w szczególności do wpływu na przyrodę ( w 
tym obszary chronione, siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków, korytarze ekologiczne) 
oraz walory krajobrazowe Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 
            Niezbędne jest dokonanie analizy lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia 
względem terenów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem najbliżej położonych terenów 
chronionych akustycznie, wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy, 
przeprowadzenie analizy wpływu paneli fotowoltaicznych na zabudowę mieszkaniową 
usytuowaną w pobliżu planowanej inwestycji, szczegółowe określenie i przeanalizowanie 
wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej inwestycji na 
środowisko, a także przeanalizowanie wystąpienia możliwych konfliktów społecznych, 
związanych z realizacją oraz eksploatacją farmy fotowoltaicznej i towarzyszącej jej 
infrastrukturze technicznej. 



            Szczególną uwagę należy zwrócić na przeprowadzenie analizy skumulowanego 
oddziaływania przedmiotowego zamierzenia z istniejącymi i planowanymi w sąsiedztwie 
przedsięwzięciami o podobnym charakterze. 
            Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uouioś Wójt Gminy Świedziebnia 
wystąpił do organów współdziałających  z prośbą o  wydanie opinii co do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wynikiem 
czego uzyskał odpowiedzi: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 28.06.2021 r. 
(postanowienie sygn. WOO.4220.677.2021.HN) stwierdził konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu pismem z 
dnia 23.06.2021 r. (opinia sygn. GD.ZZŚ.5.435.321.2021.WL) nie stwierdziło 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy pismem z dnia 17.06.2021 r. 
(opinia  sygn. N.NZ-42-Ś-171/6139/21) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 
           Wójt Gminy Świedziebnia przychyla się w całości do stanowiska Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 
 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia w 
terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.  
 

 

 

                                                                                                      Z up. Wójta 
                                                                                               (-) Ewa Szymańska 
                                                                                                    Sekretarz Gminy 
 

 

 

 

Otrzymują:   

1. PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie 
3. a/a 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na: 

1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świedziebnia: www.bip.swiedziebnia.pl 
2. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świedziebnia 
3. tablicy ogłoszeń sołectwa Okalewko 

 
Do wiadomości: 
       1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz 
       2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, ul Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica,  
       3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
           ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń                    

 


