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Trzebielino dnia, 24.11.2021r.
PNOŚ.6220.8.3.2021.3

PO S TAN O W I E N I E
Na podstawie: art. 101 § 1, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 63 ust 5 i 6 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.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacją przedsięwzięcia wymienionego w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. 2019r. poz. 1839),

Postanawia się
zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino, gmina
Trzebielino” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko

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.

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.
Biorąc pod uwagę przedmiotowe opinie, a także przeprowadzając analizę pod kątem
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Trzebielino wydał w dniu 24.11.2021r. postanowienie
znak: PNOŚ.6220.8.2.2021.3 , w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu.
Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko pociąga z mocy prawa obowiązek zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia

przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63
ust 5a ustawy OOŚ) uważa się za wycofane i daje podstawę do umorzenia wszczętego
postępowania.

Pouczenie
Stosownie do treści art. 63 ust 6 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.) niniejsze
postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

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. BIP Gminy Trzebielino;
5. a/a.

