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POSTANOWIENIE

Napodstawieart.77ust. 1pktl,ust.3i4ustawyzdnia3pażdziemika2008r.oudostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisiia oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. IJ. z 202t t. poz' 247, ze zm., zwanej dalej
,,ustawą oośo') oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adminishacyjnegó
(Dz. U. z 202l t. poz. 735, ze zm., zwanej dalej 

',k.p'a.''), 
po rozpatrzeniu wniosku wójta ó*ioy

Sadowne z dnia 15 stycznia 202| r., znak: GPI.6220,LLL.2020, data wpływu do tuĘszego organu
w dniu 18 sĘcm-ia -202I r., dotyczącego uzgodnienia warunków iealizacji pizeośięwzĘcia
polegającego na ,,Budowię Elęktrowni Fotowoltaicznej PV Szyt*arzyzna'' o rnocy 0,99 lvtw
położonego na działce o nr ew' 7 l 0 w miej scowoś ei Szynl<arzyzna, gmina Sadowne,

odmawiam uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sadowne pismem z dnia.l5 stycznia 2O2l r., znak GPI'6220.1.!!.2O2O, wystąpił
do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej ,,Regionalnym
Dyrektorem'') o uzgodnienie warunków rcalizacji ww. przedsięwzięcia. Do ww. Ęstąpienia
dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddział5ńraniu
przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej 

',raportem 
ooś'') oraz informację ó braku miejsóo*"go

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest przeómiotowa
inwestycja.

Planowane przedsięwzięcie na|eży do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaĘwać
na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawyooś óraz $ 3 ust. 1 pkt 54iit. a
rozpotządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pizedsięwzięć mogących
macząco oddziaŁywać na środowisko (Dz.IJ. z2019 r. poz.1839).

Regionalny Dyrektor dokonując weryfikacji złożonego wraz z wnioskiem rapońu ooś umał,
że przedstawione w nim informacje, z uwagi na braki merytoryczne, nie porvła[ają na dokonanie
oceny oddziaĘwania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a tym samym na określenie
warunków środowiskowych jego realizacji. W zsłiązku z tym pismem z dniał2luiego 2O2L r., znak:
WooŚ-I.4221.22'2021.MŚ,-wlzwał do uzupełnienia przódłozone.1 dokumentacji, ir.in. w zakresie
9chrony prryrody oraz przedstawienia raportu ooś zgodnego z akfualnie obowiązującymi przepisami.
Uzupełnienie raportu ooś, wpŁynęło do tutejszego organu przy piśmie Wójta Gmńi Sadowne z dnia
23 marca202l r., znak GPI.6220.1.17.2020.

{ednakże ze względu na nadal występujące braki merytoryczne, m.in. w zakresie ocbrgny przyrody,
Regionalny Dyrektor pismem z dnia 28 maja 2027 r., znak: WooŚ-l.ązzt.zz.2021.MrŚ'ź iono*"ió
wenlvał Wójta Gminy Sadowne do uzupehrienia raportu ooś. Uzupełnienie na powyższe wezwanie
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Regionalnego Dyrektora wpłynęło do tutejszego organu przy piśmie Wójta Gminy Sadowne z dnia

6 p ażdzienlka 2O2I r', znaki GPI. 6220 . 1'Zl .2020'

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy

do 0,99 Mw wraz ) niiraęóną infrastrŃturą, którą stanowió będzie kontenerowa stacja

transformatorowa, linie kablowe, droga wewnętii:ma i plac manewTowy z dwoma miejscami

|u*ingo*ymi.. Lokalizację przedsięwzTęcia przewidziano na terenie otwartym, o funkcji rolniczej

t*runai RV' RVD. tro3ektówana inwesĘcja pod nazwą PV S4mkarzynfl zajm.ow.ać będzie obszar

Jńur.'v*ńnej powierźchni do I,4ha1całtowitapowierzchniadziałI<linwestycyjnej to 1,48 ha).

Działka graniczy:
- od strńy północnej _ z ltwardzoną gminną drogą dojazdową a w dalszej odległości z zabldową

zagtodowi;'od strony zachodniej z nieutwardzoną dtogą polną o charukterue dojazdowym oraz

terenami uprawianymi rolniczo;
- od stronywschodniej i pofudniowej - ztetenami uprawianymi rolniczo.

Teren pod ww. inwestycję, położony jest na terenie- Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

dla którego akfualnym utt"*'piu*ny-l.'t Rozporządzenie Nr 3 z dnia t5 marca 2005 r' Wojewody

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz' Ż005 r., Nr 66 poz' I70I ze zm')'

Projektowana inwesĘcja od strony północnej bezpośrednio graniczy z obszarem specjalnej ochrony

ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001.

Ana1iza dzia111 przewidzianej pod inwestycję przeprowadzona została w oparciu o przedłożony rapoft

ooś. DziaŁkao nr ew. 770 poiośnięta jest iuzno i-kępowo występuj ącym zadrzewieniem śródpolnym

w rozumieniu $ 3 ust. 1 pki xoąórządrenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005

r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego'

Na terenię parku krajobrazowego w myśl afi. I7 ust.l pkt 3 ustawy o ochronie przyrody oraz $ 3 ust' 1

pkt 3 Roapo rządretśaNr 3 WJjewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r', wprowadzono zakaz

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają

z potrzeby ocbrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeitstwa ruchu drogowego lub

*ódn.go iub budowy, odbudowy,utrzymania, remontów lub naprawy urządzeńwodnych.

W przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania odstępstwa od ww' zakanł gdyż planowana

inweśtycja nie śiano*i zafuania Ęńita.1ącego z potrżćby ochrońy przeciwpowodżiÓwej 1ub

zupeńióniu bezpieczeństwa ruchu drogowegJ lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,

remontów lub naprawy tlrządzen wodnych'

Takżę ustawa z dnia 16 kwietnia 2OO4 t o ochronie przyrody (T.J.Dz.lJ.2021r., poz. 1098)

wprowadza w art' 17 ust 2.odstępstwa od zakazów ustanowionych w parku krajobrazowym

w przypadku :

-*6óny*un ia zadańwynikających z planu ochrony, zadań ocltonnych lub planu zadah ochronnych;

_wykonywani a zadah na tzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;

-pń*ud".nia akcji ratowniczej oraz działańzwiązanychzbeąieczeństwem powszechnym;

-iea|izacji inwestycji celu puńficznego w rozumieniu art.2 p|<t 5 ustawy z dnia27 marca 2003 r.

o planorianiu i zagospodarowaniu prźestrzennym, zutanej dalej ''inwestycją celu pubticznego''.

Jednakże projektowana inwestycja nie wyczerpuje znamion wszystkich ww' odstępstw

od obowiązuj ący ch zakaz|w .

Mając powyższe na uwadze, realizacja farmy fotowoltaicznej na dziaŁce o nr ew. 770

* '. s'ynt arzlznanarusza $ 3 ust. 1 pki r kozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia

15 marca 2005 r. w sprawie Ńadbuzańskiego Parku Krajobrazowego jak i art. |7 ust 1 pkt 3 ustawy
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prryrody wobec czego Regionalny Dyrektor odmawia
uzgodnienia warunków r ealizacji dla ww' przedsięwzięcia.

Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania, Regionalny Dyrektor na podstawie przedłożonej
dokumentacji nie możę uzgodnić warunków rcalizacji przedmiotowej inwestycji.

Maj ąc na w zględzie pow y ższe, postanowiono j ak w s entencj i.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenię. Postanowienie, na które nie słuĘ zażalenie,
strona może zaskarĘć w ramach decyzji następczej zgodnie z art. IŁZk.p.a.

Regionalny Dyrektor
ochrony środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida
/podpisano elektronicznie/

Sigrrature Not

Dokument
Arkadiusz
Data:2021 CET

Równocześnie Regionalny Dyrektor prosi o poinformowanie stron przedmiotowego postępowania o wydaniu
niniejszego postanowienia' Jednocześnie informuje, że postanowienie jest zamjeszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej organu (hĘ://www.ekokart'v.pllwykażrdos-warszawa).
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