
Strona 1 z 11 
RIF.6220.1.2021 

Stare Pole, 2021-12-23 

RIF.6220.1.2021 

Decyzja nr 1/2021 
o środowiskowych uwarunkowaniach  

 
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późń. zm.) zwanej dalej kpa, na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 
2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz art. 153 ust. 1 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 (t. j. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 247 z późń. zm.) zwaną dalej ustawą uouioś oraz na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), 

po 

rozpatrzeniu wniosku z 02.08.2021 r. (data wpływu do organu 04.08.2021 r.) złożonego przez 
Błażeja Brasse - prokurenta Inwestora – Projekt – Solartechnik Development Sp. z o. o.,  
ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Klecie” o mocy 
do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na działce 
nr ewid. 97/1 w obrębie Klecie, gm. Stare Pole planowanego do realizacji  
w Gminie Stare Pole, powiat malborski, województwo pomorskie 

oraz 
uzyskaniu opinii: 
1. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu 

z dnia 09.11.2021 r., znak. GD.ZZŚ.2.435.237.2021.MK (data wpływu do organu  
16.11.2021 r.), 

2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25.11.2021 r., znak:  
RDOŚ-Gd-WOO.4220.935.2021.PK.1 (data wpływu do organu 29.11.2021 r.), 

Wójt Gminy Stare Pole 

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Klecie” o mocy do 10 MW wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na działce  
nr ewid. 97/1 w obrębie Klecie, gm. Stare Pole. 

II. Na podstawie art. 84 ust. 1 a ustawy uouioś: 
1. określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:  
a) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu od 

rowów, cieku Tyna Mała; 
b) prace budowlane oraz eksploatację inwestycji prowadzić chroniąc ciek, rowy, przed 

uszkodzeniem, a wody nimi prowadzone przed zanieczyszczeniem i przedostaniem się 
do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych podczas budowy; 

c) wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji 
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów); 
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d) używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i monitorować ewentualne wycieki 
substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów; 

e) zabiegi związane z naprawami, tynkowaniem, wymianą oleju środków transportu, 
maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, 
zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego i wód powierzchniowych; 

f) podczas budowy i eksploatacji instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić  
w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do 
oczyszczalni; 

g) w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę 
demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki 
biodegradowalne; 

h) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, 
składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach 
zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych 
oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

i) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zabezpieczyć je przed 
wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej 
pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek jego 
awarii. Misa olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie 
przedostawanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego; 

j) wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki 
inwestycyjnej; 

k) projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z istniejącymi rowami, ciekami 
oraz powinien zapewnić ich zachowanie, 

l) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca 
do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez 
specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim 
wpisem w dokumentacji budowlanej; 

m) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki 
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie 
przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione 
zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich 
siedliska; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu 
rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować; wyniki nadzoru 
potwierdzić w dokumentacji farmy; 

n) wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji 
przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym 
uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju 
drzewa powinna wynosić 1,5-2 m; w przypadku występowania na drzewach plech 
chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami oklejającymi pień 
drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów, obłamane gałęzie na drzewach 
natychmiast przecinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi 
rozwojowi patogenów; krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać 
obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu;  

o) ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiału ażurowego z pozostawieniem wolnej 
przestrzeni od gruntu na wysokość min. 20 cm; 

p) powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną  
w sposób zapewniający naturalną wegetację; 

q) powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcjonalnego utrzymywać  
z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów  
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i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do 
utrzymania odpowiedniej wysokości traw; 

r) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; 
dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, 
wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na 
przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji 
potwierdzić wpisem w dokumentacji farmy; 

s) do obsiania terenu wykorzystać gatunki właściwe geograficznie i siedliskowo. 
 

2. określa wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia  
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 
uouioś,  w szczególności w projekcie budowlanym, zgodnie z którymi należy: 
a) zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy 

absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu 
efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzn. olśnieniu, 

b) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych tak, by ich wysokość wraz ze stelażem 
nie przekraczała 4 m; 

c) zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku 
transformatora olejowego przewidzieć jego posadowienie w szczelnych wannach lub 
jego wyposażenie w misy olejowe, umożliwiające przejęcie płynów eksploatacyjnych  

d) zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku 
transformatora olejowego przewidzieć jego posadowienie w szczelnych wannach lub 
jego wyposażenie w misy olejowe, umożliwiające przejęcie płynów eksploatacyjnych  
w wypadku awarii. 
 

3. nakłada obowiązki unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym w szczególności:  
a) w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji  

i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej 
(600-2200). 

UZASADNIENIE  

Wnioskiem z dnia 02.08.2021 r. (data wpływu do organu 04.08.2021 r.) Pan Błażej Brasse – 
prokurent Inwestora: Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 
Tomaszów Mazowiecki, zwrócił się do Wójta Gminy Stare Pole o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej 
,,Klecie” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem 
energii na działce nr ewid.97/1 w obrębie Klecie, gmina Stare Pole planowanego do realizacji 
w gminie Stare Pole, powiat malborski, województwo pomorskie.  

Pismem z dnia 12.08.2021 r., znak: RIF.6220.1.1.2021 Wójt Gminy Stare Pole, na podstawie  
art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 kpa zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji 
fotowoltaicznej ,,Klecie” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz magazynem energii na działce nr ewid.97/1 w obrębie Klecie, gm. Stare Pole. 

Zawiadomienie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Stare Pole dnia 12.08.2021 r. 

Pismem z dnia 19.08.2021 r. znak RIF.6220.1.2.2021 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków materialno-prawnych wniosku. 
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Inwestor dopełnił obowiązku uzupełnienia wniosku w dniu 04.10.2021 r. tj. przed upływem 
wyznaczonego terminu. 

Pismem z dnia 12.10.2021 r. znak RIF.6220.1.4.2021 ponownie wezwano Wnioskodawcę do 
uzupełnienia podmiotowego wniosku. 
Inwestor dopełnił obowiązku uzupełnienia wniosku w dniu 21.10.2021 r. 

Z treści Karty Informacyjnej Przedsiębiorstwa wynika, że teren, na którym realizowana będzie 
inwestycja znajduje na obszarze gminy Stare Pole. W związku z tym, na podstawie art. 75 ust. 1  
pkt 4 ustawy uouioś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest Wójt Gminy Stare Pole. 
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54  
lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. zabudowa przemysłowa, 
w tym systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w literze a. 

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, ponieważ dla nieruchomości gruntowej o nr ewid. 97/1, obręb 
Klecie, gmina Stare Pole nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

W postępowaniu administracyjnym dot. wydania niniejszej decyzji brało udział więcej niż 10 stron. 
W związku z tym zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy uouioś strony były 
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez 
udostępnienie pism/zawiadomień w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Urzędu Gminy w Starym Polu. 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został zmieszczony w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 
(www.ekoportal.gov.pl) oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych 
ooś). 

Pismem z dnia 27.10.2021 r., znak RIF 6220.1.5.2021 Wójt Gminy Stare Pole wystąpił do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku o wydaniu opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia 
potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Pismem z dnia 27.10.2021 r., znak RIF 6220.1.6.2021 Wójt Gminy Stare Pole wystąpił do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Elblągu o wydanie opinii 
co do potrzeby wprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Pismem z dnia 27.10.2021 r., znak RIF 6220.1.7.2021 Wójt Gminy Stare Pole wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie opinii co potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia 
takiej potrzeby – co to zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Opinią z dnia 09.11.2021 r. (data wpływu do organu 16.11.2021 r.),  
znak GD.ZZŚ.2.435.237.2021.MK Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oddziaływania 

http://www.ekoportal.gov.pl/
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ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w pkt II.1.a-k sentencji 
niniejszej decyzji. 

Na podstawie art. 78 ust. 4 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. 247 z późń. zm.) nie wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Malborku opinii w terminie 14 dni (art. 64 ust. 4 ustawy uouioś ), traktuje się jako brak 
zastrzeżeń. 

Postanowieniem z dnia 25.11.2021 r. (data wpływu do organu 29.11.2021 r.) Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gdańsku wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia  
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w pkt II.1.l-s 
oraz pkt II.2.a-c sentencji niniejszej decyzji. 

Przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko organ uwzględnił ww. opinie organów, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego 
terenu oraz wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji oraz 
uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy uouioś: 
I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia: 

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę farmy fotowoltaicznej wraz  
z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 10 MW. Instalacja będzie miała na celu produkcję 
energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. 
W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się: 
a) konstrukcja stołów pod moduły fotowoltaiczne, 
b) panele fotowoltaiczne w liczbie do 40 000 szt.,  
c) inwertery w liczbie do 300 szt., 
d) kontenerowe stacje transformatorowe, 
e) kontenerowe magazyny energii, 
f) ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmurówki, 
g) nieutwardzony dojazd do stacji transformatorowych SN o szerokości do ok. 5 metrów, 
h) wyprowadzenie mocy linią kablową lub napowietrzną. 

Farma fotowoltaiczna zostanie wykonana z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych lub 
polikrystalicznych, które będą zainstalowane na tzw. ,,stołach” pod kątem od 50 do 450 . Liczba 
paneli oraz konstrukcji będzie zależna od mocy i modelu modułu, który zostanie wykorzystany 
do realizacji inwestycji a także od ostatecznej całkowitej mocy instalacji. Instalacja 
fotowoltaiczna będzie się składać ze stołów układnych w rzędy odpowiednio od siebie 
odsuniętych, celem uniknięcia zacieniania się paneli. Odległość między rzędami stołów wynosić 
będzie od 1 do 10 m w zależności od rodzaju konstrukcji.  

Montaż stołów pod panele fotowoltaiczne nie wymaga kotwienia do betonowych 
fundamentów. Stoły zamontowane zostaną bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych 
ocynkowanych słupów planowanych na odpowiedniej głębokości. Zmiana prądu stałego 
wytworzonego w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny następowała będzie  
w inwerterach, a następnie dzięki podniesieniu napięcia przy pomocy transformatorów SN/nN. 
Moc oraz liczba transformatorów zostaną dobrane na etapie projektu budowalnego instalacji. 
Przewiduje się wykorzystanie transformatorów olejowych lub suchych żywicznych. 
Transformatory olejowe posiadają wbudowaną misę olejową, w której mieści się ponad 100% 
oleju z transformatora, co umożliwi zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego.  
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II. Usytuowanie przedsięwzięcia: 
Projektowana instalacja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 97/1, obręb geodezyjny 
Klecie, gmina Stare Pole, powiat malborski, województwo pomorskie. Całkowita powierzchnia 
przedmiotowej działki wynosi ok. 10,49 ha. Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren planowanego przedsięwzięcia jest 
aktualnie wykorzystywany rolniczo.  
Omawiana działka jest niezabudowana. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się  
w odległości ok. 1 km od granicy terenu przeznaczonego pod inwestycję. Instalacja 
fotowoltaiczna zostanie usytuowana na użytkach gruntowych: grunty orne – RIVa, nieużytki – 
N oraz grunty pod rowami – W-RIVa. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej 
położony obszar sieci Natura 2000 to Dolina Wisła PLH220033, oddalony o ok. 12,61 km od 
planowanej inwestycji. 
Innym najbliżej położonym obszarem ochronionym, objętym ochroną na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1098) jest 
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat oddalony o ok. 5,27 km od planowanej 
inwestycji. 
 
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Inwestycja nie 
będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się  
w odległości ok. 3,95 km na północny-zachód od planowanej inwestycji – Nogat KPn-10B. 
 
Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie 
zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków 
znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy. 
 

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji 
przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania: 
Projektowana farma fotowoltaiczna będzie produkowała oraz magazynowała energię 
elektryczną. Wielkość produkcji dla instalacji o mocy do 10 MW wyniesie ok. 10 GWh energii 
elektrycznej rocznie. Instalacja fotowoltaiczna do funkcjonowania nie potrzebuje zaopatrzenia 
w wodę, w kanalizację, w gaz ani ciepło, jedynie na potrzeby własne do monitorowania  
i kontroli potrzebuje ok. 10 MWk energii elektrycznej rocznie pobranej z sieci. 
Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się zapotrzebowanie na surowce i materiały 
eksploatacyjne w ilości: 

 woda: ok. 10 m3 dziennie na cele socjalne i porządkowe (dowożona beczkowozem); 

 surowce: piach do podsypki przy układaniu przewodów ziemnych do 120 m3; 

 paliwa: olej napędowy do ładowarek ok. 6000 l; 

 materiały: stal ocynkowana ok. 1200 t , panele fotowoltaiczne do 40 000 szt.; 

 okablowanie – ilość okablowania będzie znana na etapie projektowania; 

 moc elektryczna: ok. 100 kW – prąd potrzebny do ładowania akumulatorów wkrętarek będzie 
produkowany przez agregat prądotwórczy. 

Ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań 
chroniących środowisko  
Emisja substancji do powietrza  
Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana z pracą silników pojazdów oraz maszyn 
budowlanych na terenie realizacji inwestycji. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny  
i ograniczony. Stosunkowo krótki okres budowy, a także niewielka intensywność ruchu 
pojazdów nie spowoduje długotrwałych negatywnych oddziaływań na otoczenie. Spalanie paliw 



Strona 7 z 11 
RIF.6220.1.2021 

przez pojazdy będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  
W fazie realizacji dla ochrony powietrza atmosferycznego ważna jest przede wszystkim 
prawidłowa organizacja robót. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez minimalizację emisji 
spalin można uzyskać również poprzez wyłączenie silników maszyn budowlanych  
i samochodów transportujących materiały budowlane w trakcie postoju lub załadunku oraz 
utrzymanie silników w dobrym stanie technicznym. W czasie eksploatacji instalacji 
fotowoltaicznej nie będą występować źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza 
charakterystyczne przy produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych. Koszenie 
powierzchni pod panelami (chwastów, traw) będzie odbywało się za pomocą kosiarki rotacyjnej 
oraz wykaszarek. Nie będą stosowane żadne środki chemiczne spowalniające wzrost traw  
i roślin. Panele fotowoltaiczne będą myte wodą dowożoną beczkowozem za pomocą myjki 
ciśnieniowej oraz szczotki bez żadnych środków chemicznych.  

Emisja hałasu 
Źródła hałasu, które występują w czasie budowy obiektów elektrowni słonecznej będą związane  
z przygotowaniem planu i całej infrastruktury. Hałas będzie generowany poprzez pracujący 
sprzęt budowlany oraz środki transportu dowożące materiały budowalne,  
np. samochody samowyładowcze. Pojazdy technologiczne jak również środki transportu 
stanowią źródła hałasu o poziomie 88-95dB. Będą one pracowały wyłącznie w trakcie fazy 
realizacji przedsięwzięcia. Emisja hałasu zakończy się z chwilą zakończenia prac i nie będzie 
stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.  

W trakcie funkcjonowania farmy fotowoltaicznej głównym źródłem emisji hałasu będą stacje 
transformatorowe SN/nN (hałas generowany przez inwertery wynosi nie więcej niż 35-40 dB  
i jest praktycznie niesłyszalny z odległości kilku metrów). Maksymalna emisja hałasu 
generowanego przez stację transformatorową wynosi 75dB. Transformator zbudowany będzie 
w kontenerowej stacji, której jednym z zadań jest wygłuszenie emitowanego hałasu. Na terenie 
planowanej inwestycji będzie znajdować się wiele stacji transformatorowych, które będą 
rozmieszczone na całym obszarze inwestycji. Stacje nie będą zlokalizowane bezpośrednio przy 
zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej. Na etapie projektu zostaną ustalone ich ostateczne 
lokalizacje z uwzględnieniem odsunięcia ich do zabudowy. Przy założeniu, iż minimalna 
odległość stacji transformatorowej od zabudowy mieszkaniowej wyniesie więcej niż 50 metrów 
(najbliższa zabudowa ok. 1 km od terenu inwestycji), maksymalne natężenie dźwięku 
słyszalnego przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej, będzie znacząco niższe niż 30 dB.  
W czasie godzin nocnych, gdy farma fotowoltaiczna nie będzie pracować, transformator będzie 
działać w stanie jałowym, w związku z czym emisja hałasu będzie dodatkowo znacząco niższa. 

Ilość i rodzaje wytworzonych odpadów 
Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi, 
użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza.  
Odpady powstałe na etapie budowy, nie będą należały do odpadów niebezpiecznych, będą to 
przede wszystkim:  

 opakowania po materiałach budowlanych; 

 żelazo i stal; 

 aluminium; 

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 

 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości. 

W trakcie prowadzenia prac montażowych odpady będą magazynowane na terenie placu 
budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych w sposób nie kolidujący  
z prowadzonymi robotami i spełniającymi wymogi BHP. Odpady powstałe na etapie realizacji 
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zostaną zagospodarowane przez uprawnionych odbiorców. Tworzywa sztuczne zostaną 
przekazane firmie posiadającej zezwolenie na gospodarowanie odpadami budowlanymi w celu 
wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia na składowisku odpadów obojętnych. Pozostałe 
odpady znajdują się na liście odpadów, które można przekazywać indywidualnym odbiorcom 
do wykorzystania np. w celu drobnych remontów. Transport odpadów będzie się odbywał 
głównie pojazdami odbiorców lub na zlecenie usługi przez firmę posiadającą zezwolenie na ich 
przewóz.  

Na etapie eksploatacji elektrowni słonecznej nie będą powstawać żadne stałe odpady, ponieważ 
jest to obiekt bezobsługowy. W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstawać mogą 
niewielkie ilości odpadów związanych ze zużywaniem i serwisowaniem urządzeń. Należą do 
nich m.in.: oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory  oraz nośniki ciepła, opakowania 
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, sorbenty, 
materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi oraz zużyte urządzenia. 

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na 
pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały 
znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Realizacja 
przedsięwzięcia przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

Obiekt inwestycji mimo dużej powierzchni nie będzie znacząco wpływać na krajobraz.  
Ze względu na niedużą wysokość powyżej terenu, farma nie będzie obiektem dominującym, 
przykuwającym wzrok wysokością lub jaskrawym kolorem. 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, 
które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalny oddziaływaniem 
planowanej farmy fotowoltaicznej. 

Nie zachodzi prawdopodobieństwo oddziaływania transgranicznego przedsięwzięcia. 

Po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia,  
a także jego możliwego oddziaływania na środowisko, nie jest konieczne przeprowadzenie 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Wobec powyższego postanowiono jak we wstępie. 
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POUCZENIE  

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za 
pośrednictwem Wójta Gminy Stare Pole w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Wójta Gminy Stare Pole. Z dniem doręczenia do 
tutejszego organu oświadczenia o zrzeszeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze 
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Najważniejszym skutkiem 
zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji 
do WSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opłata skarbowa : 
1. Zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1923) 

Załączniki: 
1. Charakterystyka przedsięwzięcia  

Otrzymują: 
1. Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (adres 

korespondencyjny: ul. Metalowców 15A, piętro 2, 44-109 Gliwice)  
2. a/a 

Do wiadomości: 
1. RDOŚ w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk 
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 
3. PPIS w Malborku, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork 
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Załącznik nr 1 do Decyzji Wójta Gminy Stare Pole nr 1/2021 z dnia 23.12.2021 r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  

pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Klecie” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz magazynem energii na działce nr ewid. 97/1 w obrębie Klecie, gm. Stare Pole” 

 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIECIA  

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 
10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii. 
W skład inwestycji wchodzą: konstrukcje stołów pod moduły fotowoltaiczne, panele 
fotowoltaiczne (do 40 000 szt.), inwertery (do 300 szt.), kontenerowe stacje transformatorowe, 
kontenerowe magazyny energii , ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez 
podmurówki, nieutwardzony dojazd do stacji transformatorowych SN o szerokości do ok. 5 
metrów, wprowadzenie mocy linią kablową lub napowietrzną.  
Instalacja będzie miała na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest 
energia słoneczna  
 
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 97/1  
w obrębie geodezyjnym Klecie, leżącej w gminie Stare Pole, w powiecie malborskim,  
w województwie pomorskim. 
 
Łączna powierzchnia działki, na której planuje się przedsięwzięcie, zgodnie z załączonymi 
uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów, wynosi  10,49 ha. 
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na użytkach gruntowych: grunty orne - RIVa, 
nieużytki – N oraz grunty pod rowami – W-RIVa. 
 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1 km od granicy terenu 
przeznaczonego pod inwestycję.  
 
Źródła hałasu, które występują w czasie budowy obiektów elektrowni słonecznej będą związane  
z przygotowaniem planu i całej infrastruktury. Emisja hałasu zakończy się z chwilą zakończenia 
prac i nie będzie stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego na tym terenie. 
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych – 
kod: PLGW200018, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. 
W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary 
wodno-błotne, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych 
ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do 
jezior. Działka, na której przewiduje się realizację przedsięwzięcia graniczy od strony południowej 
z ciekiem Tyna Mała (dz. nr. ew. 100 obręb Klecie). W pozostałych granicach oraz  
w obszarze działki inwestycyjnej znajdują się rowy melioracyjne. Panele oraz pozostała 
infrastruktura, zostaną usytuowane w taki sposób, aby nie ingerować w żadne rowy melioracyjne 
występujące na działce. 
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych 
będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego 
oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na 
mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
 
Wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej spowoduje zmiany w lokalnym krajobrazie.  
Ze względu na niedużą wysokość powyżej terenu nie będzie ona obiektem dominującym. 
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Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54  
lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. zabudowa przemysłowa, 
 w tym systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w literze a. 
 
W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia wykluczona jest możliwość oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na obszary położne poza granicami Polski zarówno na etapie 
realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc konieczność przeprowadzenia postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 

 
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. 
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