
WÓJT GMINY ŁYSOMICE
r 87-148 ŁYSOMICE

ul. Warszawska 8
pow. toruński

woj. kujawsko-pomorskie Łysomice, dnia 20.12.2021 r.
RGN.1.6220.9.2021

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1 
ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 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.) oraz z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku złożony przez:
Horizons PL4 Sp. z o.o., ul. Nowoursynowa 153, 02-776 Warszawa 
w dniu 6 września 2021 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie 
elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
na terenie części działki nr 239/1 położonej w miejscowości Papowo Toruński, obręb 
Papowo Toruńskie, gmina Łysomice.

- po zaopiniowaniu przez:
1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu - opinia 

znak: GD.ZZŚ.5.435.508.2021.WL z dnia 16 września 2021 r.
2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - opinia znak: 

N.NZ.40.2.3.12.2021 z dnia 17 września 2021 r.
3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: 

WOO.4220.1125.2021 .AG1.3 z dnia 26 listopada 2021 r.

Orzekam
I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW, wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 239/1 położonej 
w miejscowości Papowo Toruński, obręb Papowo Toruńskie, gmina Łysomice.

II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazuję:
1. 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:

1) W celu umożliwienia przemieszczania się małych zwierząt, w tym płazów, 
przez teren farmy zastosować ogrodzenie z pozostawieniem minimum 10 cm 
wolnej przestrzeni od poziomu gruntu.

2) Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym 
okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym 
w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie 
po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez 
specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt 
na terenie inwestycji.

3) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli 
obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę 
lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska 
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zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
4) Po wykonaniu prac montażowych, teren inwestycji zagospodarować 

jako biologicznie czynny, np. poprzez pozostawienie do naturalnej sukcesji, 
obsianie rodzimymi gatunkami traw lub użytkowanie rolnicze.

5) Drzewa i krzewy, które nie podlegają wycince, a pozostają w zasięgu 
oddziaływania inwestycji, w przypadku zagrożenia ich uszkodzenia na etapie 
budowy zabezpieczyć przed:

a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie 
pni drzew i wygrodzenie krzewów oraz podwiązywanie kolidujących 
gałęzi lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,

b) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie 
prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew 
i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. 
Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni 
zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,

c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze 
zasypywanie wykopów w obrębie bryły korzeniowej.

6) W przypadku konieczności podniesienia poziomu gruntu o więcej niż 30 cm 
w zasięgu rzutu korony drzew wykonać warstwę drenażowo-napowietrzającą.

7) Nie organizować zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania 
materiałów w zasięgu rzutu koron drzew.

8) Odpady z podgrupy 16 02, wytwarzane w związku z prowadzeniem prac 
serwisowych oraz naprawą instalacji, a także wymianą paneli, przekazywać 
niezwłocznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia 
w zakresie dalszego ich zagospodarowania.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, 
w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie 
architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27:

1) W przypadku zastosowania transformatora olejowego, w celu zabezpieczenia 
środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem 
oleju, pod transformatorem wykonać szczelną misę olejową o pojemności 
pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się 
w transformatorze.

2) W celu ochrony krajobrazu oraz zwiększenia lokalnej bioróżnorodności, 
wzdłuż północno-wschodniej i częściowo północno-zachodniej granicy 
ogrodzenia inwestycji (zgodnie z pismem z dnia 27 października 2021 r.) 
wprowadzić liniowe nasadzenia krzewów rodzimych gatunków. Do nasadzeń 
stosować gatunki rodzime, np. jałowiec pospolity, dereń świdwa, bez czarny, 
tarnina, głóg, szakłak pospolity, trzmielina, kruszyna pospolita, leszczyna 
pospolita, czeremcha zwyczajna, głóg jednoszyjkowy, bez koralowy, kalina 
koralowa, berberys zwyczajny. Szczegółowy sposób wykonania nasadzeń 
i skład gatunkowy zostanie ustalony ze specjalistą przyrodnikiem na etapie 
realizacji. Przycinanie drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym 
ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym 
terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed przycięciem przez 
specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt 
w obrębie krzewów przeznaczonych do przycięcia.

3) Wyłączyć z zajęcia i przekształcenia (w tym ogrodzenia) zadrzewienia, cieki 
i nieużytki, położone na działce nr 239/1 obręb Papowo Toruńskie, gmina 
Łysomice.

4) W celu wyeliminowania możliwości powstawania zjawiska oślepiania ptaków 
w locie, zastosować antyrefleksyjne powłoki pokrywające panele 
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fotowoltaiczne.
5) Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach budynków farmy zabezpieczyć 

przed dostępem ptaków i nietoperzy, np. zasłonić siatką o oczkach o średnicy 
maksymalnie 1 cm.

6) Budynki wykonać lub pomalować w kolorystyce neutralnej, np. odcieniach 
szarości, brązu i/lub zieleni, aby ograniczyć ich widoczność w krajobrazie.

7) Nie wprowadzań oświetlenia terenu inwestycji.
3. Obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania odziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, w tym:
1) Wykaszanie roślinności na terenie farmy prowadzić po 1 sierpnia, 

rozpoczynając od centrum farmy w kierunku jej brzegów, celem 
zminimalizowania zagrożenia śmiertelności dla małych zwierząt, 
w tym ptaków.

2) Do mycia paneli stosować czystą wodę bez dodatku sztucznych detergentów 
lub metody bezwodne.

3) Nie stosować środków ochrony roślin (herbicydy, pestycydy) oraz nawozów 
sztucznych na terenie przedmiotowej farmy.

Uzasadnienie
Dnia 6 września 2021 r. Horizons PL4 Sp. z o.o., ul. Nowoursynowa 153, 02-776 

Warszawa reprezentowana przez Panią Justynę Baron, wystąpiła z wnioskiem do Wójta 
Gminy Łysomice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na budowie elektrowni 
fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie 
części działki nr 239/1 położonej w miejscowości Papowo Toruński, obręb Papowo 
Toruńskie, gmina Łysomice.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b) Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zaliczone jest 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Teren przeznaczony pod zamierzenie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Po ustaleniu stron w dniu 10.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzięcia (obwieszczenie znak: RGN.1.6220.9.1.2021)

Wójt Gminy Łysomice reprezentujący Gminę Łysomice wystąpił z wnioskiem (pismo 
znak: RGN.1.6220.9.2.2021 z dnia 10.09.2021 r.), zgodnie z art. 59 i 64 
ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu, w sprawie wydania opinii dotyczącej konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, opinią 
znak: GD.ZZŚ.5.435.508.2021. WL z dnia 16 września 2021 r. uznało, 
że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Podobne stanowisko zajął Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, opinią znak: N.NZ.40.2.3.12.2021 z dnia 
17 września 2021 r.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem znak: 
WOO.4220.1125.2021. AG1.3 z dnia 26 listopada 2021 r. po zapoznaniu się z załączoną 
do wniosku Kip, uzupełnioną dnia 29 października 2021 r., stwierdził,
że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, 
lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie 
mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”, ponieważ powierzchnia 
zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła ok. 2,2 ha.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, Organ 
przeanalizował rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, 
zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego 
oddziaływania.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej nr 1 
o mocy do 1 MW na działce nr 239/1 w Papowie Toruńskim, obręb Papowo Toruńskie, 
gmina Łysomice, powiat toruński, położonej w granicach terenów o charakterze rolniczym, 
w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, o małej gęstości zaludnienia.

W skład instalacji będą wchodziły następujące elementy:
- zespół paneli fotowoltaicznych ok. 3 800 szt. modułów, zamontowanych 

na stelażach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych, skierowanych 
w stronę południową i nachylonych do ziemi pod kątem od 20° do 35°,

- ok. 100 szt. inwerterów fotowoltaicznych AC/DC typu rozproszonego, 
podwieszonych pod konstrukcją montażową, niepołączonych z gruntem,

- stacja transformatorowa rozdzielcza typu kontenerowego, o powierzchni 
zabudowy do 25 m2, wyposażona w niezbędne układy pomiarowo- 
zabezpieczające,

- opcjonalnie kontenerowy magazyn energii, w którym zostaną umieszczone 
baterie, inwertery, transformatory, aparatura pomiarowa, nadzorująca 
i sterująca pracą magazynu,

- ogrodzenie,
- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania zadania.

Przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej 
pod drogę, o szerokości do 4 m, umożliwiającą dojazd do urządzeń, a także placu, 
na którym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej.

Działka inwestycyjna posiada dostęp do drogi na nieruchomości o numerze 257 
obręb Papowo Toruńskie. Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowi grunt 
orny o klasie bonitacyjnej RIVa.

Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie 
nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii 
przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 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 2016 r., poz. 138). W ramach realizacji przedmiotowej 
inwestycji nie będą prowadzone prace rozbiórkowe.

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, związana jest z emisją 
niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. W trakcie realizacji 
przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter czasowy i lokalny. Budowa 
oraz eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 
wiążą się z wytworzeniem nieznacznej ilości odpadów.

Na podstawie mapy znajdującej się na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
oraz Kip określono, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w obrębie działki 
inwestycyjnej, w odległości ok. 66 m w linii prostej od granicy obszaru przeznaczonego 
pod realizację planowanego zamierzenia, w kierunku północno-wschodnim.
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Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wzdłuż północno-wschodniej i częściowo 
północno-zachodniej granicy ogrodzenia, wprowadzone zostaną liniowe nasadzenia 
krzewów rodzimych gatunków. Nasadzenia mają na celu ograniczenie ingerencji 
w krajobraz, pełnić będą funkcję izolacyjną oraz biocenotyczną dla fauny, np. ptaków 
czy owadów.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne 
obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 
obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym 
strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej 
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk 
lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe 
formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary 
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające 
do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Na omawianym terenie 
nie występują strefy ochronne ujęć wody. Charakteryzowana nieruchomość znajduje się 
poza zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią.

Inwestycja związana będzie z niewielką emisją gazów cieplarnianych 
do atmosfery. Ponadto, produkcja energii z odnawialnych źródeł energii przyczyni się 
do oszczędności w zapotrzebowaniu na energię wytwarzaną przez konwencjonalne źródła, 
co powoduje korzystne skutki środowiskowe w skali lokalnej (spadek zanieczyszczenia 
powietrza) oraz globalnej (ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu 
cieplarnianego). Dodatkowo podkreślić należy, iż przedmiotowe zadanie zlokalizowane 
zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, 
nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego 
zamierzenia.

Instalacja zlokalizowana zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych 
oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej 
Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy 
i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód 
podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, 
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 
oznaczonym europejskim PLRW2000172912 - Struga Toruńska (stare koryto), zaliczonym 
do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan jako zły. Rozpatrywana 
jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz co najmniej 
dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, 
że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpływa 
na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko 
gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace przeprowadzone będą w oparciu 
o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy 
techniczne. Dodatkowo zaplecze budowy wyposażone będzie w sorbenty pochłaniające 
substancje ropopochodne. Ścieki socjalno-bytowe planuje gromadzić się w szczelnych 
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zbiornikach bezodpływowych, systematycznie odbieranych przez specjalistyczną firmę.
W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych przewiduje się wzrost emisji hałasu 

oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z pracą sprzętu 
budowlanego i transportem materiałów. Sprzęt budowlany będzie pracował wyłącznie 
w porze dziennej, w godzinach między 6:00 a 22:00, co przyczyni się do zminimalizowania 
uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej wiąże się z powstawaniem niewielkiej ilości 
odpadów, wynikających z utrzymania farmy, z ewentualnie prowadzonych prac 
interwencyjnych, bądź okresowych konserwacji paneli. Odpady te powinny zostać 
zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.

Wytwarzane odpady będą zagospodarowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Odpady z podgrupy 16 02, wytwarzane w związku z prowadzeniem prac serwisowych 
oraz naprawą instalacji, a także wymianą paneli należy niezwłocznie przekazywać 
specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie dalszego 
ich zagospodarowania.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko 
gruntowo-wodne, w przypadku montażu transformatora olejowego, stacja transformatorowa 
zostanie dodatkowo zabezpieczona, np. poprzez wyposażenie jej w szczelną misę olejową 
o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się 
w transformatorze.

W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystywania surowców 
oraz materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Z uwagi 
na bezobsługowy charakter zamierzenia, w ramach jego eksploatacji nie przewiduje się 
pobierania wody i odprowadzania ścieków. Na etapie pracy instalacji planuje się czyszczenie 
paneli przy użyciu szczotek teleskopowych wodą poddaną procesowi demineralizacji. Wodę 
tę należy traktować jak opadową. W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, dopuszcza się 
stosowanie wody i środki biodegradowalnych. Wody roztopowe i opadowe z powierzchni 
ogniw odprowadzane będą do gruntu w obrębie działek inwestycyjnych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc 
pod uwagę charakter zamierzenia, nie przewiduje się jego wpływu na zwiększenie 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Eksploatacja 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej nie będzie powodowała hałasu oraz emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Z przeprowadzonej analizy oddziaływania w 
zakresie generowania pola elektromagnetycznego wynika, iż nie będzie ono stanowić 
zagrożenia dla środowiska w tym zakresie.

Zadanie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 t.j.), w tym poza 
wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi 
do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji 
instalacji fotowoltaicznej nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych 
i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych.

Obszar zainwestowania użytkowany jest w większości jako pole uprawne. 
W jego granicach położone są zadrzewienia, cieki i nieużytki, które zostaną zachowane 
w obecnej formie oraz wyłączone z ogrodzenia. Drzewa i krzewy zostaną zabezpieczone 
przed uszkodzeniami na etapie realizacji inwestycji. Teren projektowanej farmy stanowi 
potencjalne siedlisko lęgowe gatunków ptaków związanych z otwartymi użytkami rolnymi, 
w tym np. skowronka.

W związku z powyższym, na podstawie Kip wraz z uzupełnieniem wskazano 
szereg działań zabezpieczających i minimalizujących, mających ograniczyć ewentualne 
oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. W tym celu określono 
rozwiązania obejmujące m.in. dostosowanie terminu prowadzenia prac budowlanych 
do okresu lęgowego ptaków, a także sposobu i terminu wykaszania roślinności w trakcie
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funkcjonowania inwestycji.
Wprowadzenie ogrodzenia z wolną przestrzenią pomiędzy gruntem, a dolną 

krawędzią konstrukcji wygrodzenia ma na celu ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia 
na korytarze migracji zwierząt. Poza tym, celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych 
zwierząt wskazano na konieczność regularnego kontrolowania wykopów w zakresie 
obecności fauny w ich obrębie. Ograniczenia dotyczące oświetlenia farmy fotowoltaicznej 
mają na celu zredukowanie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta, 
w szczególności nietoperze. Dodatkowo określono: konieczność zabezpieczenia otworów 
w drzwiach i ścianach budynków farmy przed dostępem ptaków i nietoperzy, np. zasłonięcie 
siatką o oczkach o średnicy maksymalnie 1 cm.

Ponadto, w celu ograniczenia możliwego oddziaływania na krajobraz, na podstawie 
Kip, wskazano również na preferowanie wykonania obiektów kubaturowych w kolorach 
neutralnych (odcienie brązu, szarości, zieleni) oraz wprowadzenie nasadzeń krzewów, 
wzdłuż granicy ogrodzenia inwestycji. Nasadzenia będą także tworzyły dogodne warunki 
dla chronionych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip 
wraz z uzupełnieniem, ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować 
niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania 
minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych 
elementów środowiska przyrodniczego.

W związku z powyższym, nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania 
na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziaływania na środowisko 
w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych 
z realizacją inwestycji będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków 
chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie 
przyrody, np.:

a) w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową - niszczenie ich siedlisk 
lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji 
lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, 
mrowisk,
nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

b) w odniesieniu do grzybów i roślin - umyślne niszczenie osobników oraz 
niszczenie
siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności 
podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem 
transgranicznym.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej KIP z uzupełnieniem 
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska 
przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, 
jak i eksploatacji.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę wyniki opinii uzyskanych w toku 
prowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób 
realizacji i eksploatacji inwestycji, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, oraz prawo do zrzeczenia się odwołania.

Strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania złożyć 
do tut. organu oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem 
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doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:
1. Charakterystyka Przedsięwzięcia I

Otrzymują: \ V A
1. Wnioskodawca \ \ ;MGMINY
2. Właściciel działek
3. Strony postępowania - zgodnie z art. 49 kpa Piotr Kowai
4. RGN.I-a/a

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Toruniu
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kierownik
Referatu Gospodarti Nieruchomościami

Urzędu Granty Łysomice 

Krzysztofkabiarczyk
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Załącznik tekstowy do decyzji 
znak: RGN.I.6220.9.2021 
z dnia 20.12.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 239/1 położonej w miejscowości 
Papowo Toruński, obręb Papowo Toruńskie, gmina Łysomice.

Wnioskodawca:
Horizons PL4 Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowa 153
02-776 Warszawa

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej nr 1 
o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki 
nr 239/1 położonej w miejscowości Papowo Toruński, obręb Papowo Toruńskie, gmina 
Łysomice. Inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zaliczona jest do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowi grunt orny o klasie 
bonitacyjnej RIVa. Powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
będzie wynosiła ok. 2,2 ha

W skład instalacji będą wchodziły następujące elementy:
- zespół paneli fotowoltaicznych ok. 3 800 szt. modułów, zamontowanych 

na stelażach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych, skierowanych 
w stronę południową i nachylonych do ziemi pod kątem od 20° do 35°,

- ok. 100 szt. inwerterów fotowoltaicznych AC/DC typu rozproszonego, 
podwieszonych pod konstrukcją montażową, niepołączonych z gruntem,

- stacja transformatorowa rozdzielcza typu kontenerowego, o powierzchni 
zabudowy do 25 m2, wyposażona w niezbędne układy pomiarowo- 
zabezpieczające,

- opcjonalnie kontenerowy magazyn energii, w którym zostaną umieszczone 
baterie, inwertery, transformatory, aparatura pomiarowa, nadzorująca 
i sterująca pracą magazynu,

- ogrodzenie,
- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania zadania.

Zamierzenie nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, 
podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej 
KIP rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę 
środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego 
realizacji, jak i eksploatacji.

Teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze, na którym brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

mgr ini. Piotr Kowal


