
         Łubowo, dnia 05.06.2019r. 

Nr 6220.08.2019 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.) w związku z art. 63 ust.1 i ust. 2, art. 64 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 (Dz. U. z 2019r., 

poz. 630 ze zm.), a także uwzględniając § 3 ust. 1 pkt 52 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2016 poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku:  PRO VENTO ENERGIA SP. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 

4/10 , 85 – 236 Bydgoszcz,  

POSTANAWIAM: 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

na działkach o nr ewid: 213/5, 213/15 i 213/20 obręb Łubowo, gmina Łubowo.” 

UZASADNIENIE 

W dniu 21.03.2019r. Inwestor: :  PRO VENTO ENERGIA SP. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 4/10 , 85 

– 236 Bydgoszcz, wystąpił do Wójta Gminy Łubowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid: 213/5, 213/15 i 213/20 obręb Łubowo, 

gmina Łubowo.” 

Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obszaru 

inwestycji, wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem oraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej 

przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 

pkt 52 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71). W myśl powyższego 

rozporządzenia przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na 



środowisko może być wymagany. W związku z powyższym zgodnie z art. 64 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 630 ze 

zm.) wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Państwowego Powiatowe Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu o opinię w przedmiocie konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu 

raportu oddziaływania na środowisko.  

• Dnia 28.05.2019 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu 

wydal opinię nr PO.ZZŹ.4.435.230.1.2019.MS stwierdzającą brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

• Dnia 21.05.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie wydal opinię nr 

ON.NS.720.21.2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

• Dnia 31.05.2019 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydal opinię nr WOO-

IV.4220.606.2019.AK.1 stwierdzającą, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność 

uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i 

wymagań: 

- Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej. 

- Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między 

ogrodzeniem a gruntem. 

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed podjęciem prac prowadzić kontrolę 

wykopów, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą 

kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. 

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni  

prowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego tj. poza okresem lęgowym ptaków.  

- Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do 

powierzchni ziemi. 

- Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocy. 



-W przypadku konieczności mycia paneli wykorzystywać w tym celu czysta wodę bez dodatku 

detergentów. 

- W przypadku zastosowania transformatora olejowego, wyposażyć go w misę olejową o pojemności 

pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po 

ewentualnej akcji gaśniczej. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na dz. nr ewid. 213/5, 

213/15, 213/20 w m. Łubowo, gm. Łubowo. Powierzchnia terenu przeznaczonego na budowę 

elektrowni wynosi 6,52 ha. Inwestor wskazał, że przewiduje zainstalowanie do 24 000 sztuk paneli 

monokrystalicznych lub polikrystalicznych o mocy 200 Wp do 900 Wp. Zgodnie z zapisami zawartymi 

w k.i.p. przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach ornych. Najbliższe zabudowania znajdują się 

w odległości ok. 93 m od granic przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie będzie 

zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Dla danego obszaru nie ma miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu do środowiska  związanymi z funkcjonowaniem 

przedsięwzięcia będą inwertery i stacja transformatorowa, umieszczona w prefabrykowanym 

kontenerze oraz okazjonalny ruch komunikacyjny związany z dojazdem pojazdów w ramach obiektu 

w ramach okresowej kontroli oraz przeglądów lub napraw. Wnioskodawca nie przewiduje 

wyposażenia farmy w system chłodzenia paneli składający się z wentylatorów. Biorąc powyższe pod 

uwagę,  w szczególności cechy i parametry przedsięwzięcia , jego lokalizację  oraz posadowienie stacji 

transformatorowej typu kontenerowego, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja 

przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól 

elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.  

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie wiązało się ze stałym zapotrzebowaniem na 

wodę oraz koniecznością odprowadzenia ścieków. Elektrownie fotowoltaiczne zaliczają się do 

urządzeń bezobsługowych, których funkcjonowanie nie wiąże się z wykorzystywaniem surowców, 

paliw i innych materiałów. Panele fotowoltaiczne będą myte z wykorzystaniem czystej wody bez 

dodatku detergentów. Wnioskodawca w przypadku zastosowania transformatora olejowego 

zabezpieczy go w szczelna misę , w celu uniknięcia przedostania się oleju czy też cieczy izolacyjnej do 

środowiska gruntowo – wodnego w sytuacji awarii. 



Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady związane z  utrzymaniem i funkcjonowaniem 

urządzeń technicznych. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

Eksploatacja przedsięwzięcia  nie będzie wiązała się nadmiernym wykorzystywaniem 

zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Mając na uwadze 

lokalizację przedsięwzięcia  poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności 

wycinki drzew i krzewów oraz realizacje przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami w opinii 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu , nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.  

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu istniejącego środowiska w tym 

wód powierzchniowych i podziemnych, ponadto nie będzie oddziaływać transgranicznie na 

środowisko. Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary chronione ani obszary Natura 

2000.Przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość 

korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu. 

Przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy inwestycji o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 

stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138). 

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu otrzymanych opinii, a także załączonej do 

wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie 

spowoduje pogorszenia standardów jakości środowiska, które nie są przekraczane na danym terenie 

oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradujące na środowisko. 

Pouczenie 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca: 
PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o. 

Ul. Grunwaldzka 4/10 



85-236 Bydgoszcz 

2. Strony Postępowania  

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie - ul. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno  
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – ul. Szewska 1, 61-760 Poznań 

Strony Postępowania: 

1. Dziurdzia Tomasz 

2. Kaczmarek Marek 

3. Kaczmarek Hanna 

4. Bruździński Marcin 

5. Szabla Iwona 

6. Rachel Andrzej 

7. Rachel Halina 

8. Tablica ogłoszeń UG – na okres 7 dni. 
9. Tablica ogłoszeń wsi Łubowo – na okres 7 dni 
10. Strona www.lubowo.pl – na okres 7 dni 
11. a/a 

 

 

http://www.lubowo.pl/

