WÓJT GMINY TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Trzebielino dnia, 24.11.2021r.
PNOŚ.6220.8.2.2021.3

PO S TAN O W I E N I E
Na podstawie: art. 63 ust.1 i 4, art. 64 ust.1 w zw. z art. 65, oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
2021 r. poz. 247, ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 54b
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839),
po zasięgnięciu opinii:
1.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie - zawartej w opinii znak SE-ZNS80.4910.91.2021 z dnia 25.10.2021r.
2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zawartej w postanowieniu znak
RDOŚ-Gd-WOO.4220.857.2021.PK.1 z dnia 27.10.2021r.
3.Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie - zawartej w
opinii znak SZ.ZZŚ.2.4360.263.2021.IW z dnia 15.10.2021r.
Postanawia się
1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w
obrębie Trzebielino, gmina Trzebielino.” w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o z dnia
29.09.2021r. (data wpływu 01.10.2021r).
2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zgodny z
wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247, ze zm.) ze szczególnym
uwzględnieniem:
1. Opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego
przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac jego
realizacji i eksploatacji; głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych;
przewidzianych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z realizacji inwestycji;
2. Charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się w
zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt
objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1098) siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i
siedlisk gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz siedlisk gatunków z
Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE wraz z przedstawieniem zagadnień w
formie graficznej i kartograficznej;
3. Oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na stan i zachowanie, na etapie

realizacji i eksploatacji: siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków objętych ochroną na
mocy ww. ustawy o ochronie przyrody, mogących potencjalnie występować na terenie
przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie;
4. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych
oddziaływań na środowisko oraz na gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte ochroną na
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z określeniem istotności
oddziaływań po ich zastosowaniu;
5. Propozycji rozwiązań minimalizujących ewentualne oddziaływanie na środowisko
przyrodnicze oraz rozwiązań alternatywnych umożliwiających wyeliminowanie
oddziaływania;
6. Oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących
negatywne oddziaływanie na środowisko;
7. Oszacowanie oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji z innymi
projektowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze znajdujących
się w sąsiedztwie na poszczególne elementy środowiska;
8. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej uwzględniającej rozmieszczenie
przestrzenne typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, usytuowanie obiektów
realizowanych w ramach inwestycji, oraz zasięgu oddziaływania inwestycji;
9. Analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja,
czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na
przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu) uwzględniając zmiany
zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.
10. Opisu wariantów uwzględniających szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego
oddziaływania, w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego
wariantu alternatywnego, racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z
uzasadnieniem ich wyboru;
11. Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięciaustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla
właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób inwestor zamierza
przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją.
12. Przedstawienia szczegółowego opisu metod i materiałów wykorzystanych przy opracowaniu
raportu ooś.

UZASADNIENIE
Dnia 01.10.2021 r. do Urzędu Gminy Trzebielino wpłynął wniosek PCWO ENERGY
PROJEKT Sp. z o.o ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino, gmina Trzebielino.” Do
wniosku załączone były:
- karta informacyjna przedsięwzięcia
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na którym będzie
oddziaływać przedsięwzięcie.
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
W dniu 04.10.2021 r. Wójt Gminy Trzebielino zawiadomił strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na
fakt, że liczba stron przekraczała 10, dokonał tego w formie publicznego obwieszczenia poprzez
zamieszczenie na stronie bip.trzebielino.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz

tablicach sołectwa Trzebielino - okolicy miejsca planowanej inwestycji.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), kwalifikuje się jako: „zabudowa przemysłowa, w tym
zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o
powierzchni zabudowy niemniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”
W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja przedsięwzięcia wymaga
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach gdyż posiada status „przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.
Stosownie do treści art. 59 ust.1 pkt 2 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został
stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1 ww. ustawy.
W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust.1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1;
- po zasięgnięciu opinii:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art.78 w przypadku decyzji o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,-19, 21 - 23.
3) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2017r. –Prawo wodne
4) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest
jako instalacja o której mowa w art. 201 ust 1.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 ust.1 Wójt Gminy Trzebielino
pismami znak PNOŚ.6220.8.1.2021.3 z dnia 04.10.2021 zwrócił się odpowiednio do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Bytowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie z
prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i o ewentualne określenie zakresu raportu o odziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie pismem SE-ZNS-80.4910.91.2021 z
dnia 25.10.2021r. wyraził opinię że, cyt. dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Określił jednocześnie
warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w projekcie
budowlanym oraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W uzasadnieniu opinii
stwierdzono, że realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie
na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów i hałas związany z pracą maszyn i
urządzeń. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy.
Przy przyjęciu do realizacji inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwiązań
technologiczno-technicznych oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji będzie
zminimalizowane.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem znak
SZ.ZZŚ.2.4360.263.2021.IW z dnia 15.10.2021 r.
wyraziło opinię o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego do realizacji
przedsięwzięcia. Wskazano jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. W Uzasadnieniu opinii stwierdzono, że przedmiotowa

inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków
bezpośrednio do wód i do ziemi, ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia
celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie
wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód
tego obszaru.
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem RDOŚGd-WOO.4220.857.2021.PK.1 z dnia 27.10.2021r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto organ opiniujący po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym
stwierdził, iż:
a) Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z
dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania, na dz. nr 8, 9, 10,
611 w obrębie Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie.
b) Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała
powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsięwzięcia będzie wynosić do 2,65ha;
c) W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami
Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w
kontekście transgranicznym.

Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust 1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego
przedsięwzięcia nie znajduje zastosowania ze względu na cechy i status obszaru, na którym
planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt 2 lit b,f,i,j
Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, Wójt Gminy Trzebielino ustalił i
zważył, co następuje:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą
techniczną o łącznej mocy do 5MWp. Instalacja będzie miała na celu produkcje energii elektrycznej
z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna.
Projektowaną elektrownie fotowoltaiczną tworzyć będą następujące elementy:
• konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli, usytuowane na gruncie
• panele fotowoltaiczne
• inwertery DC/AC (falowniki)
• stacje transformatorowe
• pośrednie rozdzielnice napięcia
• układy pomiarowo - zabezpieczające
• trasy oraz linie kablowe
• instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe
• dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze
• ogrodzenie, monitoring
Projektuje się zastosowanie stalowej wolnostojącej konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne,

składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementów mocujących. Wszystkie
elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą pionowych pali przez uprawnionych do tego,
wyspecjalizowanych fachowców. Wysokość konstrukcji wraz z panelami nie przekroczy 4m.
Planowana instalacja będzie się składać z paneli fotowoltaicznych, które zostaną zainstalowane w ilości
do 12500 szt. Planowana łączna moc systemu paneli fotowoltaicznych będzie miała do 5 MWp. Moduły
zostaną zamontowane w kierunku południowym na wyżej wspomnianych konstrukcjach wsporczych.
W nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej zostaną zastosowane urządzenia zmieniające
charakter energii elektrycznej, na taką, która znajduje się w lokalnej sieci elektroenergetycznej.
Prąd stały (DC) jest zmieniany na prąd zmienny (AC). Falowniki w zależności od możliwości ich
podłączenia do modułów PV, zostaną zainstalowane w systemie rozproszonym, bądź systemie
centralnym (w prefabrykowanych stacjach kontenerowych).
Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych stacji kontenerowych z zastosowaniem transformatorów
napięcia nN/Sn. Łączna moc stacji, które będą obsługiwać projektowaną instalację fotowoltaiczną
będzie miała moc do 5 MW. Kontenery będą wyposażone w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu
tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci
dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji. Położenie stacji transformatorowych będzie spełniało
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). Dla
transformatorów olejowych konieczne będzie zamontowanie szczelnej misy / tacy na olej, która
pomieści co najmniej 105% oleju jaki będzie zawierał transformator (tj. około 750 l). Wymóg ten
dotyczy także zastosowania transformatorów żywicznych, czyli suchych – bezolejowych.
Panele fotowoltaiczne zostaną połączone w zestawy a następnie z inwerterami za pomocą nadziemnych
przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych po konstrukcjach wsporczych paneli, a w razie potrzeby
wkopanej w ziemię. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie
podziemnej linii kablowej, pomiędzy stacjami kontenerowymi a miejscem przyłączenia do sieci.
Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej głębokości, na przygotowanym do tego
podłożu z warstwą podsypki, oraz zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. Trasa, ze względu na małą
głębokość posadowienia, nie będzie naruszać naturalnego zwierciadła wód gruntowych. Roboty ziemne
zostaną wykonane według normy PN-B-06050:1990 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Masy ziemne, które zostaną wydobyte z wykopów po trasach kablowych zostaną odłożone w trakcie
prac ziemnych, w taki sposób aby można je było wykorzystać w późniejszym terminie. Masy ziemne
zostaną wykorzystane do przysypania przygotowanych już tras kablowych, zgodnie ze wcześniejszym
profilem litologicznym.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie terenie dz. o nr ewidencyjnym 8, 9, 10, 611 obręb
Trzebielino, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie. Całkowita
powierzchnia ww. działek wynosi 3,64 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty
budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w celu realizacji
przedsięwzięcia będzie wynosić do 2,65 ha.
Na terenie dz. 8, 9, 10, 611 nie znajdują się zabudowania. Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w
odległości nie mniejszej niż 148 m od ogrodzenia inwestycji. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje
się na dz. 53/2, w odległości co najmniej 148 m, w kierunku południowo-zachodnim.
Teren przeznaczony pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia stanowią gleby orne o niskich
klasach bonitacyjnych (PsIV, PsV). Jest to ekosystem uproszczony, co przekłada się na ubogą fitocenozę
rozpatrywanego obszaru. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz w najbliższym otoczeniu
oprócz roślin uprawnych stwierdzono występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin
segetalnych i ruderalnych.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000.

Jednakże działki na których planowana jest inwestycja bezpośrednio graniczą ze specjalnym
obszarem ochrony „Torfowisko Trzebielino” PLH220085. Kolejnym blisko położonym obszarem
natura 2000 w odległości około 2,3km na południowy zachód jest Specjalny Obszar ochrony
Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038.
Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma
podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować pogorszenie stanu
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały
wyznaczone ww. Obszary natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których obszary
ochrony zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z
innymi obszarami. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie 6.3 Dyrektywy
Siedliskowej.
Inne najbliżej położone obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) to:
- ok. 6,23 km na północ - rezerwat przyrody „ Torfowisko Zielin Miastecki”.
- ok. 6,15 km na północny-wschód - Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”;
Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję częściowo położony jest w granicach
korytarza ekologicznego Puszcza Koszalińska GKPn-18 (wschodnia granica działek).
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycje zlokalizowany jest w obszarze jednolitych części
wód powierzchniowych (JCWP) „Bystrzenica” RW60001746529 jest to silnie zmieniona część
wód, która charakteryzuje się dobrym i powyżej dobrego potencjałem ekologicznym oraz dobrym
stanem chemicznym. Stan ogólny został określony jako dobry. Celami środowiskowymi dla ww.
JCWP są: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ocena
ryzyka nieosiągnięcia ww. celów została określona jako niezagrożona.
Przedmiotowa inwestycja położona będzie na obszarze jednolitych części wód podziemnych nr
JCWPd GW60010. Ta część wód charakteryzuje się dobrym stanem pod względem ilościowym i
chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona została jako
niezagrożona.
Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza
obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP oraz poza obszarem szczególnego
zagrożenia powodzią.
Teren, na którym zrealizowane zostanie przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto w pobliżu planowanej inwestycji (dz. 12/38 obr. Trzebielino) planowana do budowy jest
elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 15MW i powierzchni około 12,34ha.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie
realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania
Analizując łącznie kryteria określane w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz
informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Trzebielino zważył, iż z
uwagi na:
• rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
5MWp i wynikające oddziaływanie inwestycji na elementy przyrodnicze związane m.
in. Z: przekształceniem powierzchni ziemi, możliwość zmiany stosunków wodnych,
bezpośredniego oraz pośredniego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt oraz ich
siedliska; występowanie na działkach objętych inwestycją obszarów pastwiska trwałego,
a w sąsiedztwie inwestycji obszarów torfowiska;
• usytuowanie przedsięwzięcia – na terenie mogącym pełnić rolę lęgowisk i żerowisk dla
lokalnych populacji ptaków lub też stanowić miejsca przystankowe dla gatunków
ptaków migrujących raz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;

•
•
•

możliwość oddziaływania skumulowanego ( w tym w zakresie utraty siedlisk
przyrodniczych i siedlisk zwierząt) z innymi przedsięwzięciami realizowanymi bądź
planowanymi w okolicy;
emisja do środowiska hałasu, gazów i pyłów do powietrza związana głównie z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i urządzeń;
potencjalny wzrost uciążliwości dla mieszkańców terenów sąsiednich, wynikający z
realizacji inwestycji, zwiększonym natężeniem ruchu kołowego.

uznał, iż konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art.63
ustawy OOŚ oraz sporządzenie raportu w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt II sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie
Na postanowienie niniejsze służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Słupsku za, pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:
1. PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. ;
2. Sołtys sołectwa Trzebielino;
3. Strony postępowania i podmioty na prawach strony poprzez obwieszczenie;
4. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin;
4. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino;
5. BIP Gminy Trzebielino.

