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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

1. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego
na kompleksowej budowie czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „LUBIEŃ PV
I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV” każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz przyłączami kablowymi SN.
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 529/12 o łącznej powierzchni 8,18 ha
w miejscowości Lubień, gm. Rozprza, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Działka ta jest własnością
prywatnych osób, którzy wyrażają chęć oddania gruntu na rzecz budowy na tym terenie urządzeń
infrastruktury technicznej w postaci czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy do
1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Tabela nr 1. Wykaz działki przeznaczonej pod inwestycję oraz jej właściciel.
Numer działki

Właściciel

Adres zamieszkania

529/12

Halina Gal

Lubień 73 A, 97-340 Rozprza

Karta informacyjna dla planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zakres Karty Informacyjnej jest zgodny z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz art. 63 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.2020.
poz. 283).
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

2. PODSTAWA PRAWNA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
Poniżej

zamieszczone

informacje

dotyczące

budowy

czterech

niezależnych

farm

fotowoltaicznych pod nazwami „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV”
spełniają wymogi odnoszące się do karty informacyjnej przedsięwzięcia określone w art. 62a ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U.2020.poz.
283].
Przygotowując niniejsze opracowanie spełniono obowiązek ciążący na inwestorze – określony
w art. 74 ust. 1 ww. ustawy, w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko

[Dz.U.2019, poz. 1839].
Zgodnie z postanowieniami w/w aktów prawnych projektowana inwestycja zaliczana jest do
kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być ustalony
lub uchylony w drodze postanowienia właściwego organu na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. grupa II).
Przy sporządzaniu niniejszej „Karty informacyjnej” uwzględniono adekwatne wymogi
następujących aktów prawnych:

— ustawa 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.2020. poz. 283];

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz.U.2019. poz. 1396];
— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U.2018.0.142 t.j.];
—

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U.2019 poz. 1839];

—

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 2014, poz. 112];

— rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137, poz. 984 z
późn.zm);

—

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Dz. U. 2008 Nr 198, poz. 1226].
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

3. INWESTOR
Inwestorem składającym wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych
pod nazwami „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV” każda o mocy do
1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN, jest:

PPT Andrzejuk PV Sp. z o.o.
ul. Kiwerskiego 3/24
20-240 Lublin
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

4. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy odnawialnych źródeł energii OZE. Ideą przedsięwzięcia
jest budowa, a następnie eksploatacja czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy
do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wytwarzającą energię elektryczną ze słońca.
Projektowane do realizacji cztery niezależne elektrownie fotowoltaiczne zlokalizowane są na działce o
numerze ewid. 529/12 w miejscowości Lubień, znajdującej się we wschodniej części gminy Rozprza.
Cechami każdego przedsięwzięcia są m.in.:
 montaż

systemowej

konstrukcji

wsporczej

(stalowo-aluminiowej)

pod

panele

fotowoltaiczne,
 montaż modułów fotowoltaicznych,
 montaż tras kablowych,
 budowa drogi dojazdowej do stacji transformatorowej na terenie inwestycji wraz z
placem manewrowym,
 montaż stacji transformatorowej,
 budowa ogrodzenia dla całego terenu inwestycji,
 montaż systemu monitoringu,
 budowa linii kablowy SN.
Dla terenu objętego wnioskiem nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rozprza.
Mapa ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza z
zaznaczonym miejscem lokalizacji inwestycji – załącznik nr 3.

4.1

Podstawowe parametry techniczne.

Planowana instalacja fotowoltaiczna w procesie wykorzystywania energii słonecznej będzie
produkować energię elektryczną w ilości:
– Instalacja „LUBIEŃ PV I” o mocy do 1MW – ok. 1100 MWh/rok,
– Instalacja „LUBIEŃ PV II” o mocy do 1MW – ok. 1100 MWh/rok,
– Instalacja „LUBIEŃ PV III” o mocy do 1MW – ok. 1100 MWh/rok,
– Instalacja „LUBIEŃ PV IV” o mocy do 1MW – ok. 1100 MWh/rok.
Do produkcji w/w energii potrzeba zainstalować do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych (dla każdej
z farm osobno) o przykładowej mocy nominalnej 250W (ilość paneli uzależniona jest od mocy panelu,
który ostatecznie zostanie ujęty w projekcie budowlanym a później w projekcie wykonawczym).
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Moc zainstalowana każdej z farm fotowoltaicznych nie może przekroczyć 1000kW.
 Panele fotowoltaiczne (dla instalacji „LUBIEŃ PV I”),


Minimalna liczba paneli fotowoltaicznych: 1428 szt.



Maksymalna liczba paneli fotowoltaicznych: 4000 szt.



Minimalna moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 250W



Maksymalna moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 700W

 Panele fotowoltaiczne (dla instalacji „LUBIEŃ PV II”),


Minimalna liczba paneli fotowoltaicznych: 1428 szt.



Maksymalna liczba paneli fotowoltaicznych: 4000 szt.



Minimalna moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 250W



Maksymalna moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 700W

 Panele fotowoltaiczne (dla instalacji „LUBIEŃ PV III”),


Minimalna liczba paneli fotowoltaicznych: 1428 szt.



Maksymalna liczba paneli fotowoltaicznych: 4000 szt.



Minimalna moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 250W



Maksymalna moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 700W

 Panele fotowoltaiczne (dla instalacji „LUBIEŃ PV IV”).


Minimalna liczba paneli fotowoltaicznych: 1428 szt.



Maksymalna liczba paneli fotowoltaicznych: 4000 szt.



Minimalna moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 250W



Maksymalna moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 700W

 Inwertery (dla instalacji „LUBIEŃ PV I”),


Minimalna liczba inwerterów: 5 szt.



Maksymalna liczba inwerterów: 41 szt.



Minimalna moc pojedynczego inwertera: 24 kW



Maksymalna moc pojedynczego inwertera: 200 kW

 Inwertery (dla instalacji „LUBIEŃ PV II”),


Minimalna liczba inwerterów: 5 szt.



Maksymalna liczba inwerterów: 41 szt.



Minimalna moc pojedynczego inwertera: 24 kW



Maksymalna moc pojedynczego inwertera: 200 kW

 Inwertery (dla instalacji „LUBIEŃ PV III”),


Minimalna liczba inwerterów: 5 szt.



Maksymalna liczba inwerterów: 41 szt.



Minimalna moc pojedynczego inwertera: 24 kW
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.



Maksymalna moc pojedynczego inwertera: 200 kW

 Inwertery (dla instalacji „LUBIEŃ PV IV”).


Minimalna liczba inwerterów: 5 szt.



Maksymalna liczba inwerterów: 41 szt.



Minimalna moc pojedynczego inwertera: 24 kW



Maksymalna moc pojedynczego inwertera: 200 kW

Montaż stołów pod panele fotowoltaiczne nie wymaga kotwienia do betonowych fundamentów.
Stoły zakotwione zostaną bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych ocynkowanych słupów
palowanych na odpowiedniej głębokości.
Zamiana prądu stałego wytworzonego w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny
następowała będzie w urządzeniach zwanych inwerterami. Inwestor planuje zamontować inwertery
trójfazowe. Szacunkowa ilość inwerterów fotowoltaicznych (falowników) dla pojedynczej farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1000kW wynosić będzie w przedziale od 5 do 41 szt. o mocy od 24kW do
200kW. Ilość falowników zależeć będzie od ich mocy, sprecyzowanej na późniejszym etapie, tj. przy
wykonywaniu dokumentacji projektowej. Maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego
inwertera nie przekroczy 50dB.
Dodatkowym niezbędnym elementem każdej z farm fotowoltaicznych będzie kontenerowa stacja
transformatorowa wraz z rozdzielnicami. Ostateczne parametry stacji transformatorowej oraz ilość
transformatorów ustalone zostaną na etapie projektowania planowanej inwestycji.
W stacji transformatorowo-rozdzielczej na terenie każdej z farm fotowoltaicznych zastosowany
będzie transformator olejowy posiadający misę olejową, w której mieści się 100% oleju z transformatora
co wskazuje na zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego.
Maksymalny poziom mocy akustycznej zastosowanych transformatorów nie przekroczy 55dB.
Każda planowana instalacja fotowoltaiczna będzie przyłączona do sieci elektroenergetycznej, linii
napowietrznej SN-15kV przechodzącej przez działkę nr ewid. 529/12 za pomocą przyłącza kablowego
SN-15kV. Ostateczne miejsca przyłączenia planowanych farm fotowoltaicznych zostaną ujęte na etapie
projektu budowlanego/wykonawczego po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci OSD
wydanych przez odpowiedniego Operatora Energetycznego. Przykładowa trasa przyłącza kablowego
SN-15kV pokazano na załączniku nr 1 do KIP.
Wykonanie wykopów pod kable elektroenergetyczne nie będzie wiązało się z wycinką
jakichkolwiek drzew, ponadto wykopy nie będą krzyżować się z jakimkolwiek ciekiem wodnym.
W fazie realizacji przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zwierząt, które mogą
być w tym czasie w trakcie wędrówek oraz żerowania. Podczas prac związanych z kopaniem rowów pod
kable elektroenergetyczne wykonawca musi bezpośrednio przed ich zasypaniem skontrolować czy w
rowie kablowym nie zostały uwięzione jakiekolwiek zwierzęta oraz za pomocą ogrodzenia wykopów
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką na co najmniej 1 m. Siatka zostanie wkopana również
w ziemię.
W przypadku gdy jakieś zwierzę dostało się do wykopu należy umożliwić mu bezpieczne opuszczenie
tego wykopu.
Podobna sytuacja będzie w trakcie przygotowywania miejsca pod stacje transformatorowe.
Bezpośrednio przed ich posadowieniem należy skontrolować czy w zasięgu prac nie znajdują się
jakiekolwiek zwierzęta, a jeśli tak należy umożliwić im bezpieczne przemieszczenie się poza obszar prac
budowlanych.

4.2
Lokalizacja przedmiotowej
istniejącej zabudowy.

inwestycji

względem

Realizacja planu inwestycyjnego Wnioskodawcy obejmującego budowę i uruchomienie czterech
niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III”
oraz „LUBIEŃ PV IV” każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami
transformatorowymi SN/Nn oraz przyłączami kablowymi SN mają być zlokalizowane w miejscowości
Lubień (gm. Rozprza, pow. piotrkowski, woj. łódzkie) na działce o numerze ewid. 529/12 o łącznej
powierzchni 8,18 ha. Obszar pod inwestycję znajduje się we wschodniej części gminy Rozprza w
miejscu sprzyjającym dla usytuowania tego rodzaju obiektów.
Lokalizacja działki względem najbliższej istniejącej zabudowy mieszkaniowej:


od strony północnej – w odległości ok. 2690 m;



od strony południowej – w odległości ok. 170 m;



od strony zachodniej – w odległości ok. 240 m;



od strony wschodniej – w odległości ok. 400 m.
Dojazd do działki, na której zlokalizowane będą cztery niezależne elektrownie fotowoltaiczne

każda o mocy do 1MW zapewniony będzie poprzez istniejącą drogę publiczną oznaczoną jako działka
nr ewid. 561 a następnie drogami wewnętrznymi nieutwardzonymi na terenie przedmiotowej dz. o nr
ewid. 529/12.
Mapę z lokalizacją przedmiotowej działki wraz z wstępną koncepcją czterech niezależnych
instalacji fotowoltaicznych, każda o mocy do 1MW przedstawia załącznik nr 1.
Numer działki oraz jej właściciel przedstawia tabela nr 1 (str. 4).

10

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

4.3
Powiązania z innymi przedsięwzięciami, a w
szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć
znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.
Podstawowym celem budowy odnawialnych źródeł energii (OZE) nie jest dodatkowa produkcja
energii elektrycznej, lecz ograniczenie emisji spalin z kominów elektrowni węglowych. Elektrownie OZE
nie emitują dodatkowych zanieczyszczeń, lecz je redukują.
W chwili włączenia OZE do systemu elektroenergetycznego, w tym samym momencie
automatyka ogranicza produkcję dokładnie takiej samej ilości energii elektrycznej w elektrowniach
systemowych, a zatem ogranicza spalanie węgla.
W art. 141 ustawy o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. czytamy: ust.1
„Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów
emisyjnych”, oraz ust. 2 „oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia
się stanu środowiska w znaczących rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi”.
Przeprowadzając analizę możliwości występowania oddziaływań skumulowanych planowanych
inwestycji zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji należy brać pod uwagę inne przedsięwzięcia
generujące podobne rodzaje emisji.
Największy przewidywany wpływ inwestycji na przyrodę i środowisko będzie miał miejsce w
okresie realizacji inwestycji, w związku z pracami budowlanymi, a także z pracami ciężkiego sprzętu.
Wówczas wystąpi zwiększone natężenie hałasu, nie będzie to jednak powodowało uciążliwości dla
okolicznych mieszkańców. Dodatkowo zakłócenia te będą krótkotrwałe i ograniczone do godzin
dziennych.
Sam proces eksploatacji nie stanowi żadnego zagrożenia w żadnym wymiarze.
Wiedząc, że nie występują tu ponadnormatywne, uciążliwe rodzaje emisji do środowiska (jak
np. hałas, odpady poprodukcyjne) to nie będzie to miało negatywnego wpływu na środowisko.
Instalacja fotowoltaiczna co do zasady jest tworzona po to, aby chronić środowisko naturalne,
jak również być najbardziej przyjazna dla otoczenia ze wszystkich dostępnych w tym momencie
technologii dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii.
W obrębie inwestycji nie ma żadnych przedsięwzięć, które mogą powodować kumulowanie się
oddziaływań.
Jednakże w Gminie Rozprza są wydane lub procedowane decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy farm fotowoltaicznych, tj.
1. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Milejów.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w
miejscowości Wola Niechcicka Stara.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w
miejscowości Budy Porajskie.
4. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Świerczyńsko.
5. Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Stara Wieś.
6. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr
ewid. 80 w obrębie Milejowiec.

5. CHARAKTERYSTYKA
TERENU
ORAZ
POWIERZCHNIE OGRODZENIA TERENU

PLANOWANE

5.1 Charakterystyka terenu.
Lokalizacja czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy do 1000kW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz przyłączami
kablowymi SN przewidziana jest na powierzchni ok. 6,17 ha, czyli na 75,43% powierzchni działki o
numerze ewid. 529/12. Działka położona jest w miejscowości Lubień, gmina Rozprza, pow. piotrkowski,
woj. łódzkie.
Teren planowanej inwestycji w chwili obecnej stanowią grunty orne oraz nieużytki.
W załączniku nr 4 zamieszczone zostały zdjęcia przedstawiające działkę.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zmianie ulegnie wykorzystanie terenu.
Zachowana będzie biologiczna czynność terenu inwestycji za wyjątkiem niewielkiej powierzchni zajętej
przez metalowe słupy, na których montowane będą panele fotowoltaiczne oraz stacja
transformatorowa. W trakcie wykonywanych prac budowlanych teren przeznaczony pod inwestycję
zostanie ogrodzony, a miejsca niebezpieczne – stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi –
zostaną specjalnie oznaczone. Wykonane będą również drogi wewnętrzne nieutwardzone o szerokości
do 5 m (wykonane z tłucznia) potrzebne głównie do transportu materiałów potrzebnych do
wybudowania elektrowni, dla pracowników zapewnione zostaną pomieszczenia socjalne i higieniczno
– sanitarne. W wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji urządzone zostaną składowiska materiałów
i wyrobów, a także pojemniki do czasowego magazynowania odpadów.
Etap realizacji instalacji fotowoltaicznych obejmuje następujące roboty budowlane:


roboty przygotowawcze;



roboty budowlane (montaż stołów i budowa ogrodzenia wraz z bramami i furtkami);
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.



roboty instalacyjne (montaż paneli fotowoltaicznych, inwerterów wraz z instalacjami i
urządzeniami, stacji transformatorowych oraz kabli elektrycznych);



roboty porządkowe.

5.2 Planowane powierzchnie do ogrodzenia terenu.
Przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycji ogrodzeniem z siatki o oczkach min. 5x5cm bez
podmurówki. Planowane ogrodzenie instalacji fotowoltaicznych będzie miało wysokość do 2,20m,
natomiast długość ogrodzenia będzie wybudowana po obwodzie planowanych instalacji i wyniesie do:
•

ok. 600m dla instalacji „LUBIEŃ PV I”,

•

ok. 600m dla instalacji „LUBIEŃ PV II”,

•

ok. 600m dla instalacji „LUBIEŃ PV III”,

•

ok. 800m dla instalacji „LUBIEŃ PV IV”.

W ogrodzeniu zostanie wykonany prześwit wysokości do 20 cm od poziomu terenu, aby małe zwierzęta
mogły się bez problemu przemieszczać.
Cztery niezależne instalacje fotowoltaiczne każda o mocy do 1MW, zbudowane zostaną na
działce o nr ewid. 529/12. Sumaryczny teren przewidziany do ogrodzenia wyniesie ok. 6,17 ha, czyli
75,43% powierzchni przedmiotowej działki.
Ogrodzenie składać się będzie ze słupków stalowych wbijanych w grunt, ogrodzenia z siatki wraz
z niezbędnymi akcesoriami, które będzie zawieszone na wysokości ok. 20cm nad powierzchnią terenu
co nie będzie stanowić bariery dla przemieszczania się drobnych zwierząt po terenie inwestycji.
Koncepcja planu zagospodarowania działki (zał.1).
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

6. PROJEKTOWANA KONCEPCJA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI
6.1 Obiekty oraz urządzenia instalacji fotowoltaicznej.
Planowane w miejscowości Lubień, cztery niezależne instalacje fotowoltaiczne każda o mocy do
1MW będą produkować energię elektryczną z energii słońca w wyniku procesu zamiany energii
słonecznej w energię elektryczną.
Uruchomienie każdej z osobna instalacji fotowoltaicznej wymaga wybudowania kilku
powiązanych ze sobą technologicznie obiektów, w skład których wchodzą:
1. Konstrukcja stołów pod moduły fotowoltaiczne o powierzchni do 3 m2 (w zależności od ilości
oraz wielkości stołów pod panele fotowoltaiczne);
2. Panele fotowoltaiczne – ilość paneli fotowoltaicznych uzależniona będzie od mocy panelu
użytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego, z tym, że moc zainstalowana nie może
przekroczyć 1000kW (przykładowo dla panelu 400W ilość paneli to 2500 szt.= 1000,0kW);
3. Inwertery – urządzenia zamieniające prąd stały na prąd zmienny w ilości od 5 do 41 szt. o mocy
od 24kW do 200kW (ostateczna ilość i moc inwerterów na etapie projektu budowlanego) wraz
z instalacjami kablowymi;
4. Kontenerowa stacja transformatorowa wraz z całym wyposażeniem (moc oraz powierzchnia w
zależności od sposobu podłączenia do sieci elektroenergetycznej);
5. Przyłącze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zależności od wydanych warunków
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej);
6. Ogrodzenie z siatki.

Uwaga!
Wszelkie podane w zestawieniu powierzchnie oraz ilości są powierzchniami
przykładowymi (ostateczne parametry zostaną dobrane na etapie projektu budowlanego).

Na terenie działki nie przewiduje się wykonania placu utwardzonego oraz uzbrojenia terenu w
sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłownicze, wodociągowe, gazowe.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

6.2 Planowane zestawienie powierzchni zabudowy.
Tabela nr 2.

Zestawienie wykorzystanej powierzchni działki:

Dla farmy „LUBIEŃ PV I” o mocy do 1MW (przykładowa tabela zestawienia powierzchni
instalacji fotowoltaicznej dla paneli o mocy 400 W):
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Poz. 1 Pow. przewidziana pod cele inwestycyjne

15.425,00 m2

Poz. 2 Moduły fotowoltaiczne

ok. 6 000 m2

Poz. 3 Słupy stołów

ok. 3 m2

Poz. 4 Stacja transformatorowa

ok. 30 m2

Razem: z wyłączeniem poz.1 oraz poz. 2

ok. 33 m2

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

99,79 %

teren biologicznie czynny pod modułami
Poz.1– (Poz.3+Poz.4)

15.392,00 m2
(1,5392 ha)

Dla farmy „LUBIEŃ PV II” o mocy do 1MW (przykładowa tabela zestawienia
powierzchni instalacji fotowoltaicznej dla paneli o mocy 400 W):
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Poz. 1 Pow. przewidziana pod cele inwestycyjne

15.425,00 m2

Poz. 2 Moduły fotowoltaiczne

ok. 6 000 m2

Poz. 3 Słupy stołów

ok. 3 m2

Poz. 4 Stacja transformatorowa

ok. 30 m2

Razem: z wyłączeniem poz.1 oraz poz. 2

ok. 33 m2

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

99,79 %

teren biologicznie czynny pod modułami
Poz.1– (Poz.3+Poz.4)

15.392,00 m2
(1,5392 ha)
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Dla farmy „LUBIEŃ PV III” o mocy do 1MW (przykładowa tabela zestawienia
powierzchni instalacji fotowoltaicznej dla paneli o mocy 400 W):
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Poz. 1 Pow. przewidziana pod cele inwestycyjne

15.425,00 m2

Poz. 2 Moduły fotowoltaiczne

ok. 6 000 m2

Poz. 3 Słupy stołów

ok. 3 m2

Poz. 4 Stacja transformatorowa

ok. 30 m2

Razem: z wyłączeniem poz.1 oraz poz. 2

ok. 33 m2

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

99,79 %

teren biologicznie czynny pod modułami
Poz.1– (Poz.3+Poz.4)

15.392,00 m2
(1,5392 ha)

Dla farmy „LUBIEŃ PV IV” o mocy do 1MW (przykładowa tabela zestawienia
powierzchni instalacji fotowoltaicznej dla paneli o mocy 400 W):
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Poz. 1 Pow. przewidziana pod cele inwestycyjne

15.425,00 m2

Poz. 2 Moduły fotowoltaiczne

ok. 6 000 m2

Poz. 3 Słupy stołów

ok. 3 m2

Poz. 4 Stacja transformatorowa

ok. 30 m2

Razem: z wyłączeniem poz.1 oraz poz. 2

ok. 33 m2

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

99,79 %

teren biologicznie czynny pod modułami
Poz.1– (Poz.3+Poz.4)

15.392,00 m2
(1,5392 ha)

Koncepcja planu zagospodarowania działki (zał. 1)
Przykładowa karta panela fotowoltaicznego wraz z wymiarami (zał. 7)
Przykładowa karta inwerterów wraz z wymiarami (zał. 8)
Przykładowa stacja transformatorowa (zał. 9)
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

7. RODZAJ ZAPROPONOWANEJ TECHNOLOGII
7.1 Opis technologii.
Cztery niezależne instalacje fotowoltaiczne każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną

wykonane zostaną z paneli fotowoltaicznych (polikrystaliczne lub

monokrystaliczne), które będą zainstalowane na tzw. "stołach-konstrukcji wsporczej" pod kątem ok.
200-350 w kierunku południowym lub pod kątem ok. 150 dla kierunku wschód-zachód. Planowane do
budowy cztery niezależne elektrownie fotowoltaiczne każda o mocy do 1MW, nie będą wyposażone w
moduł automatycznego naprowadzania.
Ilość stołów pod panele fotowoltaiczne uzależniona będzie od mocy tychże paneli. W przypadku
zainstalowania paneli fotowoltaicznych o mocy 400W (ok. 2500 szt.), instalacja o mocy do 1000kW
będzie zbudowana z tzw. stołów w ilości dobranej na etapie projektowania uwzględniając m.in.
występujące zacienienie. Odległość między poszczególnymi stołami wynosi do 20 cm, a odległość
między rzędami wynosi od 1 do 10 m w zależności od rodzaju konstrukcji oraz możliwości zacienienia.
Jeżeli inwestor na etapie projektu budowlanego/wykonawczego zdecyduje się na zmianę tj. na
zwiększenie mocy panelu fotowoltaicznego np. do mocy 700W ilość stołów oraz rzędów ulegnie
zmniejszeniu ze względu na zmniejszenie ilości paneli fotowoltaicznych (dla paneli 700W będzie to ilość
do 1428 szt.).
Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej będzie możliwe za
pomocą stacji transformatorowej, której moc oraz dokładne parametry zostaną dobrane na etapie
projektu budowlanego/wykonawczego. Napięcie na uzwojeniu pierwotnym w granicach 16,1 – 16,5kV,
a na uzwojeniu wtórnym wynosi 0,4kV. Zastosowany zostanie transformator olejowy posiadający
wbudowaną misę olejową, w której mieści się 100% oleju z transformatora co wskazuje na
zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego.
Główną zaletą instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodność, lekkość oraz możliwość
uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych w sposób czysty, cichy i
praktycznie bezobsługowy.
Wydajność systemu uzależniona jest przede wszystkim od nasłonecznienia uzyskiwanego w skali
roku w miejscu montażu farmy fotowoltaicznej.
Im większa ilość słonecznych dni i im mocniejsze promieniowanie tym więcej jesteśmy w stanie
uzyskać energii elektrycznej z danej elektrowni fotowoltaicznej.
Produkcja energii elektrycznej przy pomocy modułów fotowoltaicznych odbywa się z relatywnie
dużą sprawnością, wynoszącą 13-15%. Ta stosunkowo duża sprawność wynika z faktu, że energia
promieniowania słonecznego zamienia się w energię elektryczną bez udziału ciepła.
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7.2 Opis procesu technologicznego.
Do zamiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną służą panele
fotowoltaiczne (inaczej: ogniwa słoneczne bądź fotoogniwa), a proces zamiany nosi nazwę konwersji
fotowoltaicznej. Ogniwo fotowoltaiczne to krzemowa płytka półprzewodnikowa, wewnątrz której
istnieje bariera potencjału (pole elektryczne), w postaci złącza p-n (positive – negative). Padające
na fotoogniwo promieniowanie słoneczne wybija elektrony z ich miejsc w strukturze półprzewodnika,
tworząc pary nośników o przeciwnych ładunkach (elektron z ładunkiem ujemnym i z ładunkiem
dodatnim „dziura”, powstała po jego wybiciu). Ładunki te zostają następnie rozdzielone przez
istniejące na złączu p-n pole elektryczne, co sprawia, że w ogniwie pojawia się napięcie. Wystarczy
do ogniwa podłączyć urządzenie pobierające energię i następuje przepływ prądu elektrycznego.
Ogniwa fotowoltaiczne najczęściej wykonuje się z krzemu, drugiego

po

tlenie

najbardziej

rozpowszechnionego pierwiastka na Ziemi, który występuje m. in. w piasku.

7.3 Właściwości mechaniczne paneli fotowoltaicznych.
Moduł fotowoltaiczny umieszczony jest w ramie z anodowego stopu aluminium o wymiarach
w zależności od producenta oraz mocy panelu. Dla przykładu panel fotowoltaiczny o mocy 400W
firmy Risen solar technology ma wymiary 2015x996x40 [mm]. Moduł fotowoltaiczny tworzy 144
ogniwa o wymiarach 60x120mm umieszczonych na szkle naprężonym termicznie 3,2 mm w
technologii przeciwodblaskowej. W celu zapewnienia hermetyzacji moduł poddaje się laminowaniu
żywicami za pomocą metody EVA. Tak przygotowany panel posiada stopień ochrony IP68.
Podany panel fotowoltaiczny posiada powłokę antyrefleksyjną.

7.4 Warunki pracy paneli fotowoltaicznych.
Panel fotowoltaiczny przystosowany jest do pracy w temperaturach od -40oC do 85oC.
Charakteryzuje się odpornością na uderzenia gradu z prędkością 23m/s o wielkości 25mm. Obciążenie
statyczne (np. zalegający śnieg) kształtuje się na poziomie max. 5400 Pa. Pod względem
przeciwpożarowym zaliczony jest do klasy A bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
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7.5 Technologia
chłodzenia.

pracy

systemu

fotowoltaicznego,

opis

Na etapie budowy jak również eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych w tym również paneli
fotowoltaicznych, nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek systemów chłodzenia z uwagi na
fakt, że energia promieniowania słonecznego zamienia się w energię elektryczną bez udziału ciepła.

7.6 System bezpieczeństwa.
Cały

proces

technologiczny

zachodzący

w

instalacjach

fotowoltaicznych

będzie

automatycznie kontrolowany, a wszystkie parametry pracy instalacji będą monitorowane.
W przypadku prac konserwacyjnych paneli fotowoltaicznych lub awarii stołów z modułami
fotowoltaicznymi system posiada możliwość ręcznego oraz automatycznego odłączenia wybranych
obwodów.

8. MOŻLIWE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przy wyborze lokalizacji planowanego przedsięwzięcia brano pod uwagę następujące czynniki:


dogodna komunikacja;



obecność linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce objętej opracowaniem oraz możliwość
wpięcia instalacji fotowoltaicznej do sieci;
Podczas

wariantowania

brano

pod

uwagę

różne

lokalizacje

posadowienia

instalacji

fotowoltaicznych, jednak ograniczono się do działki objętej opracowaniem. Przyczyną bezpośrednią takiej
decyzji jest odpowiednia powierzchnia działki pozwalająca na wybudowanie czterech niezależnych
instalacji fotowoltaicznych każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
występująca na terenie działki linia średniego napięcia SN, umożliwiająca bezpośrednie podłączenie
instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. Wybór takiej lokalizacji spowoduje
minimalizację ingerencji w środowisko naturalne, ponieważ teren, na którym znajduje się farma
fotowoltaiczna oraz trasa planowanego przyłącza kablowego SN-15kV stanowią tereny orne oraz
nieużytki, lecz nie występują tereny leśne, cieki wodne, oraz rowy melioracyjne itp.
Przy wyborze lokalizacji brane były pod uwagę również inne działki, jednakże odstąpiono od ich
wyboru, ponieważ były to działki o małej powierzchni, znajdujące w dość dużych odległościach od siebie
i nie było by możliwe wybudowanie tam czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy
do 1MW.
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Wskazaną lokalizację czterech niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda na
działce nr ewid. 529/12 w miejscowości Lubień uznano za

najkorzystniejszą i jest to wariant

proponowany przez wnioskodawcę jako najbardziej racjonalny w aspekcie ekonomicznym.

8.1 Opis analizowanych wariantów.
Wariant I – Decyzja o zaniechaniu przedsięwzięcia.
Wariant pierwszy polegać będzie na niepodejmowaniu działań związanych z budową danej
inwestycji. Teren przewidziany pod inwestycję zostanie niezagospodarowany.
Rezygnacja z budowy farmy fotowoltaicznej, a co za tym idzie do pozyskiwania

energii

elektrycznej z odnawialnego źródła energii, wykorzystującego energię słońca przyczyni się do wzrostu
zanieczyszczenia powietrza.
Do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych będzie, tak

jak

dotychczas wykorzystywany przede wszystkim węgiel, co powoduje powstawanie emisji dwutlenku
węgla i innych zawiązków chemicznych, a w konsekwencji przyczynia się do globalnego ocieplenia
klimatu.
Nie podjęcie działań w celu zwiększenia pozyskiwania energii z OZE spowoduje pogłębienie
efektu cieplarnianego i związanych z tym negatywnych skutków dla środowiska.
Wybudowanie czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych będzie miało wpływ na
ograniczenie produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych.
Wariant pierwszy oznacza rezygnację z działań na rzecz pozyskiwania energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych. Zaniechanie realizacji inwestycji ograniczy możliwość spełnienia celów
zakładanych w programach rządowych i unijnych.
Wariant II – budowa czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy do
1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubień.
Inwestor wybrał do realizacji wariant II. Wariant ten polega na

budowie obiektów

infrastruktury technicznej – zabudowa odnawialnym źródłem energii (OZE) wraz z budową czterech
niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III”
oraz „LUBIEŃ PV IV” każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami
transformatorowymi SN/nN oraz przyłączami kablowymi SN na działce o nr ewid. 5 2 9 / 1 2 w
miejscowości Lubień, wg technologii

opisanej w pkt. 7, zakładającej budowę i montaż paneli

fotowoltaicznych, które z innymi urządzeniami zamieniają energię słońca na energię elektryczną.
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Argumenty za wyborem wariantu II:


dogodna lokalizacja inwestycji, odpowiednia powierzchnia działki oraz możliwość przyłączenia
czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej znajdującej się
na terenie przedmiotowej działki;



głównym celem budowy czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych nie jest dodatkowa
produkcja energii elektrycznej, lecz ograniczenie emisji spalin z kominów elektrowni węglowych.
Do wyprodukowania 1 MWh energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych zużywa

się głównie węgiel, co powoduje emitowanie do atmosfery: CO2, CO, SO2, NOx oraz pyły.
Każda megawatogodzina czystej energii elektrycznej pochodzącej ze źródła odnawialnego
pozwoli zredukować szkodliwe dla zdrowia i środowiska toksyczne spaliny towarzyszące produkcji
energii w źródłach konwencjonalnych.
Ponadto realizacja planowanej inwestycji w wariancie proponowanym przyczyni się do
realizacji celów zawartych w Dyrektywie 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
wspierania

produkcji na

rynku

wewnętrznym energii

elektrycznej wytwarzanej

ze źródeł

odnawialnych, w której zawarto m.in. następujące cele i sformułowania:


wspólnota uznaje potrzebę wspierania odnawialnych źródeł energii elektrycznej za sprawę
priorytetową;



wsparcie dla działań na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinno być
zgodne z innymi celami Wspólnoty, w szczególności z tymi, które odnoszą się do
wykorzystania energii słonecznej;



wyznaczenie dla każdego kraju członkowskiego wskaźniki „indykatywne” udziału energii z OZE;



obowiązek zapewnienia pierwszeństwa w dostępie do sieci energii wytwarzanej w OZE i
ustanowienia standardów usług sieciowych dla wytwórców tej energii jest nałożony Dyrektywą
2003/54/WE,



wprowadzenie obowiązku zapewnienia ułatwień potencjalnym inwestorom w procedurach
administracyjnych lokalizacji i budowy OZE.

Wariant najkorzystniejszy dl a środowiska.
Biorąc

pod

uwagę

wszystkie

problemy

środowiskowe

jakie

rozwiązuje instalacja

fotowoltaiczna, związane z koniecznością znacznego zwiększenia produkcji energii odnawialnej w skali
kraju (wymóg UE) oraz wpływ na środowisko tychże rozwiązań, wariantem najkorzystniejszym jest
budowa czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o docelowej mocy elektrycznej do
1000kW. Wariant najbardziej korzystny dla środowiska oznacza podjęcie inwestycji spełniającej
wszystkie obowiązujące przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
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Budowa czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych w wariancie proponowanym przyniesie
następujące korzyści środowiskowe:


produkcja energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, co pośrednio przyczynia się do
ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery wytwarzanych w trakcie produkcji
energii elektrycznej w konwencjonalnych źródłach energii;



ograniczenie emisji CO2 poprzez wytwarzanie energii bez spalania paliw kopalnych;



racjonalne i efektywne wykorzystanie energii słońca do produkcji energii odnawialnej.
Brak realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie miał w dalszej perspektywie negatywne

skutki dla warunków życia człowieka i środowiska:


nie zostaną stworzone możliwości ekologicznego i efektywnego zagospodarowania energii
słońca,



nie zostanie ograniczona emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Z przedstawionych w KIP informacji wynika, że najkorzystniejszym wariantem dla środowiska

będzie proponowany wariant II. Budowa czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy
do 1MW w miejscowości Lubień na działce o nr ewid. 529/12 przyniesie wymierne korzyści ekologiczne
i ekonomiczne oraz nie spowoduje uciążliwości dla środowiska.

22

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

9. PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ,
SUROWCE, MATERIAŁY, PALIWA ORAZ ENERGIĘ
Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Etap budowy:
Największe zapotrzebowanie na surowce będzie miało w fazie budowy.
W związku z planowaną budową czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy do
1MW, zakłada się następujące zużycie materiałów, surowców, energii i paliw:

Sumaryczne zużycie surowców, materiałów i paliw dla instalacji o mocy do 1MW:
Surowce/materiał/paliwo

Szacowane zużycie

Olej napędowy (transport)

8,0 m3

Woda na cele porządkowe

2,0 m3/d

Energia elektryczna

10,0 kW/h

Siatka ogrodzeniowa

2,0 t

Stal/aluminium

80,0 t

Etap eksploatacji:
 Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
będzie wynosiło: ok. 5,0 m3/rok. Woda będzie używana na cele technologiczne (mycie paneli
fotowoltaicznych z użyciem środków biodegradowalnych). Podczas eksploatacji nie występuje
zapotrzebowanie na surowce. Woda, która będzie potrzebna do mycia paneli będzie czysta i
pod ciśnieniem bez domieszek jakichkolwiek substancji czyszczących. Woda do mycia paneli
fotowoltaicznych zostanie dowieziona na teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych
beczkowozach,
 Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 0,2 m3/rok, jako paliwo do maszyn służących
do mycia paneli,
 Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: około 120kW/rok – zużycie na
potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej w czasie eksploatacji.

23

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

10.

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Prace związane z realizacją i eksploatacją inwestycji polegającej na budowie czterech
niezależnych instalacji fotowoltaicznych, nie wpłyną w stopniu zauważalnym negatywnie na
środowisko naturalne.
Nie przewiduje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu
(technologia ustawienia specjalnych stołów nie wymaga fundamentów lub dokonywania wykopów).
Dopuszcza się płytkie wbijanie nóg stołów, a użyte materiały nie będą zanieczyszczać środowiska.
Jeżeli dojdzie do realizacji niewielkich prac ziemnych, rzeźba

terenu zostanie przywrócona do

pierwotnego stanu.
Teren inwestycji położony jest w krajobrazie rolniczym w niewielkiej odległości od zabudowy
wiejskiej. Występująca na tych terenach awifauna jest typowa dla otwartych pól i sąsiedztwa wiejskiej
zabudowy. Głównymi gatunkami ptaków lęgowych na tego typu terenach są: skowronek Alauda

arvensis, pliszka żółta Motacilla flava, pliszka siwa Motacilla alba, kuropatwa Pedrix pedrix, mazurek
Passer montanus.
Są to gatunki pospolicie występujące. Brak wśród nich gatunków zagrożonych, wpisanych do
Czerwonej Księgi Zwierząt czy zamieszczonych w załączniku I dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada
2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia). Na terenie przewidzianym pod
planowaną inwestycje nie stwierdzono obecności gatunków roślin i zwierząt oraz grzybów podlegających
ochronie.
Realizacja inwestycji przy zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej nie powinna wpłynąć
n a spadek ich liczebności na tym terenie. Teren inwestycji w dalszym ciągu będzie mógł pełnić
rolę żerowiska czy miejsca lęgowego. Innymi grupami zwierząt występującymi w tego typu krajobrazie
są płazy i gady. Płazy w tego typu środowisku reprezentuje powszechnie występująca ropucha szara

Bufo bufo, a gady jaszczurka zwinka Lacerna agilis. Zarówno płazy i gady są objęte ochroną.
Na działce, gdzie planowana jest inwestycja nie znajduje się żaden zbiornik wodny, który dla
płazów może być miejscem przystępowania do rozrodu. Nie ma więc zagrożenia zniszczenia miejsca
rozrodu płazów i korytarzy przemieszczania się gatunków związanych ze środowiskiem wodnobłotnym.
Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji oraz zastosowanie
ogrodzenia (siatka, brak wysokiej podmurówki powyżej 20 cm) spowoduje, że teren inwestycji nie
będzie stanowił bariery dla w/w drobnych zwierząt. Nadal może być potencjalnym miejscem
żerowania dla płazów, gadów oraz rozrodu i żerowania dla pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego.
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Aby jeszcze dodatkowo zminimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko zostaną
przyjęte następujące rozwiązania:



Eksploatacja czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych będzie prowadzona zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji obiektów, która określi sposoby postępowania
podczas eksploatacji, a także w przypadkach stanów awaryjnych.
Obecnie wszystkie komponenty oferowane w farmie fotowoltaicznej są wytwarzane zgodnie

z normami europejskimi lub Polskimi i posiadają certyfikat CE, B dopuszczające do stosowania na
terenie Polski.
Teren planowanych czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych tj. na działce
529/12 w miejscowości Lubień stanowią następujące klasy gruntów:


KLASA GRUNTU RV – 5,80 ha powierzchni całej inwestycji,



KLASA GRUNTU N – 0,37 ha powierzchni całej inwestycji;

Mapę z zaznaczonymi terenami oraz ich klasami gruntów dla farmy fotowoltaicznej przedstawia
załącznik nr 10.

11.
RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI
WPROWADZONYCH DO ŚRODOWISKA SUSBTANCJI LUB
ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ
CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
11.1 Celowość budowy odnawialnych źródeł energii.
Jednym z głównych zagrożeń cywilizacyjnych jest stale rosnąca na świecie

emisja

zanieczyszczeń do atmosfery w postaci gazów i pyłów. Głównym sprawcą tego stanu rzeczy jest
sektor energetyczny.
Dla Polski roczna emisja sektora energetycznego wynosi:





CO2 – 170 mln ton
SO2 – 1,4 mln ton
NOx – 0,6 mln ton
Pyły – 10 mln ton
Kraje Unii Europejskiej postanowiły aktywnie u c z e s t n i c z y ć w r a d y k a l n e j

redukcji

poziomu zanieczyszczeń utożsamiając tę emisję ze zmianami klimatycznymi na Ziemi. Polska
zobowiązała się do ograniczenia poziomu zanieczyszczeń o 24 % do roku 2023. Zobowiązania te
muszą być zrealizowane tylko poprzez intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii w tym
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elektrowni fotowoltaicznych. Zatem rozwój tego rodzaju źródeł to realny sposób na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery.
Włączenie do pracy odnawialnego źródła energii (OZE) powoduje automatyczne ograniczenie
produkcji energii elektrycznej w konwencjonalnym systemie elektroenergetycznym, a tym samym
jednocześnie następuje redukcja zanieczyszczeń (gazów i pyłów) emitowanych przez ten system.
Jednym z takich źródeł ograniczających emisję zanieczyszczeń jest planowana budowa czterech
niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura
techniczną w miejscowości Lubień.

11.2 Emisja do powietrza.
a) etap realizacji:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi wzrost emisji zanieczyszczeń do

powietrza,

wprowadzane zanieczyszczenia związane będą z ruchem pojazdów i pracą maszyn budowlanych.
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. W trakcie budowy obiektu dowożone będą materiały budowlane przez samochody
ciężarowe. Spalanie paliw przez pojazdy będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego, będą to: dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, węglowodory aromatyczne i
węglowodory alifatyczne.
W fazie budowy dla ochrony powietrza atmosferycznego ważna jest przede wszystkim
prawidłowa organizacja robót. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez minimalizację emisji spalin
można

uzyskać również

poprzez wyłączanie

silników maszyn budowlanych i samochodów

transportujących materiały budowlane w trakcie postoju lub załadunku oraz utrzymanie silników w
dobrym stanie technicznym.

b) etap eksploatacji:
W czasie eksploatacji czterech niezależnych elektrowni fotowoltaicznych nie będą występować
źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczne przy produkcji energii elektrycznej w
źródłach konwencjonalnych.
Jednak, gdy panele fotowoltaiczne ulegną całkowitemu wyeksploatowaniu producent paneli
zobowiązuje się do recyklingu modułów we wszystkich krajach członkowskich poprzez specjalistyczną
firmę PV CYCLE.
Wykaszanie powierzchni pod panelami (chwastów, traw) będzie odbywało się za pomocą kosiarki
rotacyjnej oraz wykaszarek. Nie będą stosowane żadne środki chemiczne spowalniające wzrost traw i
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roślin. Panele fotowoltaiczne będą myte wodą za pomocą myjki ciśnieniowej oraz szczotki bez żadnych
środków chemicznych. Woda do mycia paneli będzie dowożona beczkowozem.

11.3 Emisja hałasu.
a) etap realizacji:
Oddziaływanie hałasu, które wystąpi w czasie budowy obiektu elektrowni słonecznej będzie
związane z przygotowaniem placu i całej infrastruktury. Klimat akustyczny będzie kształtowany głównie
przez pracujący sprzęt budowlany oraz środki transportu dowożące materiały budowlane, np.
samochody samowyładowcze. Pojazdy technologiczne jak również środki transportu stanowią źródła
hałasu o poziomie 88 - 95 dB. Należy jednak zaznaczyć, że będą one pracowały wyłącznie w
trakcie realizacji budowy.
Tak, więc w czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu, która zakończy się z chwilą
zakończenia prac i nie będzie stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.

b) etap eksploatacji:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r, poz. 112) teren przeznaczony pod
inwestycję nie podlega ochronie akustycznej.
Otoczenie przedstawia się następująco:

•

od strony wschodniej – tereny rolne;

•

od strony zachodniej – tereny rolne;

•

od strony północnej – tereny leśne oraz droga publiczna;

•

od strony południowej – tereny rolne oraz droga publiczna.
Terenem chronionym z akustycznego punktu widzenia, jest obszar, dla którego ustalony

został dopuszczalny poziom hałasu.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, emitowanego przez poszczególne grupy źródeł
hałasu na tereny chronione, określa tabela 3 załącznika do w/w rozporządzenia.
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Tabela 3. Dopuszczalne źródła hałasu.
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty i działalność
Drogi lub linie kolejowe
będąca źródłem hałasu
LAeq N
LAeq D przedział
LAeq D
LAeq N przedział
przedział
czasu
czasu odniesienia
przedział czasu
czasu odniesieni a równy 8 najmniej
odniesienia
odniesienia
równy 8
korzystnym godzinom równy 1 najmniej
równy 16
godzinom
korzystnej
dnia kolejno po sobie
godzinom
godzinie
nocy
następującym

Lp.

Rodzaj terenu

1

a) Strefa ochronna "A"
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci
i młodzieży
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali
w miastach

55

50

50

40

3

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowousługowe

60

50

55

45

Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców

65

55

55

45

4

Dla terenów zabudowy zagrodowej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:
55 dB dla pory dnia (600 – 2200),
45 dB dla pory nocy (2200 – 600).
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11.4 Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczenie
uciążliwości akustycznej.
W fazie użytkowania – eksploatacji czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych nie będzie
emitowany hałas. Nie będzie więc on negatywnie oddziaływać na tereny sąsiedzkie bezpośrednie i w
dalszej odległości od inwestycji.

11.5 Gospodarka ściekami.
Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji mogą powstawać niewielkie ilości ścieków
socjalno – bytowych w toalecie TOI-TOI. Ścieki te będą bezpośrednio odprowadzane do szczelnego
zbiornika i następnie wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

11.6 Wody opadowe i roztopowe.
Cztery niezależne instalacje fotowoltaiczne nie będą posiadały utwardzonych placów. Wody
opadowe z paneli fotowoltaicznych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. Grunt będzie
w tym przypadku jedynym ich odbiornikiem. Sposób odprowadzenia wód bezpośrednio do gruntu
jest najbardziej korzystny z punktu widzenia bilansu naturalnego obiegu wody w przyrodzie.
Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,Poz. 984 z późn.zm)
wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż wymienione w ust. 1 c z y l i nie
ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji nie pochodzące z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenów przemysłowych mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez
oczyszczania.
Na podstawie danych pochodzących z opracowań Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa
2004 - w sprawie jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni dachowych,
można stwierdzić, że wartości zanieczyszczeń nie przekraczają wartości odpowiadających wodzie
deszczowej.
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11.7 Gospodarka odpadami.
Analizę gospodarki odpadami wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym
głównie o ustawę z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Ustawa ta nakłada na podmioty
gospodarcze obowiązki prawne technologiczne i organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami. W
przypadku planowanego przedsięwzięcia wyodrębniono trzy etapy: Etap realizacji przedsięwzięcia,
etap eksploatacji przedsięwzięcia oraz etap rozbiórki:

a) Etap realizacji przedsięwzięcia:
Na 30 dni przed rozpoczęciem prac wykonawca robót budowlanych powinien złożyć zgodnie
z art. 24 ust. 1 cytowanej ustawy o odpadach informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania

odpadami.

Wykonawca

prac

powinien

zapewnić

prawidłowy

sposób

gospodarowania wytwarzanymi odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach z dn. 13.09.1996r. (Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 z późn.zm.) Na etapie realizacji
przedsięwzięcia będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi, użytkowaniu sprzętu
budowlanego oraz funkcjonowaniu zaplecza.
Odpady wykorzystywane na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji, zostały podane w
tabeli poniżej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).
ETAP REALIZACJI:
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1
2
3
4
6
7
8

12
15
15
15
17
17
17
17

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Inne, niewymienione odpady budowlane
Żelazo i stal
Kable, inne niż wymienione w 17 04 10
Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż w
17 05 03
Obróbka ręczna metali nieżelaznych takich jak: miedź,
aluminium
Tworzywa sztuczne
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości
Aluminium

9
10
11
12

01
01
01
01
01
04
04
05

02
01
02
04
82
05
11
04

19 12 03
20 01 39
20 03 04

13
17 04 02
RAZEM

Przybliżona
ilość [Mg/t]
0,08
0,08
0,08
0,08
0,008
1,80
0,22
1,66
0,008
0,08
0,80
1,50
6,396

Powyższa tabela przedstawia dane dla instalacji o mocy do 1MW.
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Odpady powstałe na etapie realizacji 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 wykorzystywania np. w celu drobnych remontów. Transport odpadów
będzie się odbywał głównie pojazdami odbiorców lub na zlecenie usługi przez firmę posiadającą
zezwolenie na ich przewóz. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca może je także przewozić we
własnym zakresie do miejsc odbioru. 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 będą magazynowane
selektywnie według rodzaju kodu i asortymentu gabarytowego w pojemnikach odbiorców lub w
uporządkowanych pryzmach. Przed oddaniem instalacji do użytku wszystkie odpady zostaną
przekazane a teren ostatecznie uporządkowany.

b) Etap eksploatacji przedsięwzięcia:
Na etapie eksploatacji nie będą powstawać żadne stałe odpady gdyż będzie to obiekt bezobsługowy.

c) Etap rozbiórki przedsięwzięcia:
Po zakończeniu eksploatacji konieczna będzie rozbiórka całej konstrukcji farm fotowoltaicznych.
Zarówno konstrukcja nośna wykonana w całości z metali, składniki elektryczne jak i wszystkie moduły
fotowoltaiczne trafią do recyklingu. Prace rozbiórkowe wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Zadanie to wykonane zostanie przez specjalistyczne jednostki posiadające możliwości
technologiczno-techniczne do wykonywania tego rodzaju robót. Wszystkie prace prowadzone będą w
sposób gwarantujący minimalizację wytwarzanych odpadów. Po przeprowadzonych pracach
rozbiórkowych teren zostanie uporządkowany. Z tytułu wykonywanej likwidacji nie pozostanie żadna
szkoda w środowisku.
Roboty rozbiórkowe prowadzone będą:
 z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska,
 według opracowanego wcześniej planu prowadzonych prac rozbiórkowych.
Do budowy placu i odwodnienia nie wykorzystano materiałów konstrukcyjnych mogących pogorszyć
jakość środowiska, dlatego też nie przewiduje się szkodliwych emisji do środowiska po zakończeniu
działalności. Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Przewiduje się, że w fazie demontażu wykorzystywanie prac ziemnych i robót demontażowych odbywać
się będzie w porze dziennej (w godzinach pomiędzy 7.00 – 18.00). Okres prac demontażowych
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wpływać będzie głównie komfort akustyczny i emisję niezorganizowaną spalin emitowanych ze środków
transportowych i sprzętu budowlanego.
Stopień uciążliwości fazy demontażu zbliżony będzie do fazy realizacyjnej przedsięwzięcia. Od
wykonawcy prac demontażowych wymaga się stosowania sprzętu sprawnego technicznie, w celu
zmniejszenia emisji do minimalnych wartości. Teren po likwidowanej instalacji zrekultywowany będzie
w kierunku rolnym (trwały użytek rolny).

12.
MOŻLIWE
ŚRODOWISKO

TRANSGRANICZNE

ODDZIAŁYWANIE

NA

Oddziaływanie transgraniczne może mieć miejsce w przypadku przedsięwzięć położonych w
takiej odległości od granicy Państwa, że zasięg ich oddziaływania będzie tę granicę przekraczał.
Może to być przede wszystkim oddziaływanie na krajobraz, ale także hałas, powietrze czy
oddziaływanie na florę i faunę.
Planowane cztery niezależne instalacje fotowoltaiczne każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubień zlokalizowane są w dalekiej odległości od granic kraju
(najbliższa granica z sąsiadującym z Polską krajem to ok. 205 km od granicy polsko – czeskiej),
dlatego też nie ma możliwości transgranicznego

oddziaływania

przedmiotowej

inwestycji na

środowisko.
Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii, przyczynia się do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

13.
LOKALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH FARM
FOTOWOLTAICZNYCH WZGLĘDEM JCWP oraz JCWPd.
Projektowane zamierzenie zrealizowane zostanie w regionie wodnym Środkowej Wisły na
obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd 84), o europejskim kodzie PLGW200084, a także
w obszarze jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW200017254526. Projektowane
cztery niezależne instalacje fotowoltaiczne nie będą miały negatywnego wpływu na cele środowiskowe
zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, dla którego zatwierdzono plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Przedsięwzięcie na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wpłynie negatywnie na zmiany klimatu
jak i na oddziaływanie przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz wpływu klimatu i jego zmian.
Funkcjonowanie czterech niezależnych farm fotowoltaicznych przyczyni się do ograniczenia
emisji dwutlenku węgla.
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Lokalizacja inwestycji względem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych pokazana jest w
załączniku nr 11, natomiast kartę obszaru JCWPd na terenie, którego znajduje się przedmiotowa
inwestycja pokazuje załącznik nr 12.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych do realizacji czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nie występują
obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary na których standardy jakości
środowiska zostały przekroczone oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe
i archeologiczne.
Przez teren inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają lokalne korytarze migracji
zwierząt załącznik nr 14.
Planowane przedsięwzięcie nie jest położone w obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych, załącznik nr 15. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na jakość wód podziemnych.
Z funkcjonowaniem czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych nie będzie związane powstawanie
ścieków przemysłowych, ścieki bytowe generowane będą przez pracowników tylko na etapie realizacji,
odprowadzane będą do szczelnego wybieralnego zbiornika (toaleta typu TOI-TOI) a następnie
wywożone wozami asenizacyjnymi do najbliższej oczyszczalni ścieków. Planowana realizacja farm
fotowoltaicznych nie wpłynie negatywnie na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych. Nie dojdzie
więc do uszczuplenia zasobów wodnych.
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
Najbliższy obszar zagrożenia powodzią znajduje się na północny-zachód od planowanej inwestycji w
odległości około 6,60 km, rzeka Luciąża, załącznik 16.
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14.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE
PRZYRODY, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku obszarowymi formami
ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary
chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

14.1

Wpływ na środowisko:

Teren przewidziany pod budowę czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych każda o mocy
do 1000kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną znajduje się w granicach obszaru chronionego.
Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach otuliny „Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego” – park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, położony w granicach województwa
łódzkiego. Obszar Parku Krajobrazowego powstał na mocy Rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody
Piotrkowskiego z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 22, poz. 136 z dnia 5 sierpnia 1994 r.).
W województwie łódzkim obowiązuje Uchwała nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2018
r. poz. 1342).
Obecnie otulina „Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” obejmuje tereny o łącznej powierzchni
36.411,00 ha, w województwie łódzkim:


powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Mniszków (wiejska),



powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Sulejów (miejsko-wiejska), Aleksandrów (wiejska),
Ręczno (wiejska), Wolbórz (miejsko-wiejska),



powiecie tomaszowskim na terenie gmin: Tomaszów Mazowiecki (wiejska),



powiecie Piotrków Trybunalski na terenie gmin: Piotrków Trybunalski (miejska).

Szczególnym celem ochrony Parku jest ochrona przyrody nieożywionej, zachowanie i przywracanie
wysokich walorów przyrodniczych dolinom rzecznym, ochrona krawędzi dolin rzecznych: Pilicy w
Barkowicach Mokrych, Sulejowie, pod Szarbskiem, Luciąży oraz skarp doliny rzeki Czarnej Malenieckiej
koło Taraski i stoków doliny Radońki, zachowanie i ochrona obszarów stanowiących świadectwo
współczesnych procesów geomorfologicznych takich jak parowy, wąwozy itp., ochrona ekosystemów
leśnych, utrzymanie i odtwarzanie unikatowych zbiorowisk lasów nadrzecznych: łęgów, olsów oraz
zbiorowisk zaroślowych tj. wiklin nadrzecznych i łozowisk, jako rzadkich składników szaty leśnej.
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Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się ok. 10,1 km od granicy Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawki” – obszar chronionego krajobrazu utworzony w 1998
roku, położony w granicach województwa łódzkiego. Obszar Chronionego Krajobrazu powstał na mocy
Rozporządzenia Nr 59/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 374, poz. 3324).
W województwie łódzkim obowiązuje Uchwała nr XXXI/661/12 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/237/11 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki
zmienionej uchwałą Nr XXII/422/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r. (Dz.
Urz. z 2013 r. poz. 339).
Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawki” obejmuje tereny o łącznej
powierzchni 41.390,00 ha, w województwie łódzkim:


powiecie radomszczańskim na terenie gmin: Kobiele Wielkie (wiejska), Masłowice (wiejska),
Kodrąb (wiejska), Gomunice (wiejska), Wielgomłyny (wiejska), Dobryszyce (wiejska), Kamieńsk
(miejsko-wiejska),



powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Wola Krzysztoporska (wiejska), Łęki Szlacheckie
(wiejska), Gorzkowice (wiejska),



powiecie łaskim na terenie gmin: Widawa (wiejska),



powiecie bełchatowskim na terenie gmin: Zelów (miejsko-wiejska), Kleszczów (wiejska), Rusiec
(wiejska), Kluki (wiejska), Bełchatów (wiejska), Szczerców (wiejska).

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki obejmuje tereny chronione ze względu na
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy
ekologicznych.
Teren planowanej inwestycji znajduje się ok. 12,1 km od granicy Piliczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu – obszar chronionego krajobrazu utworzony w 2009 roku, położony w
granicach województwa łódzkiego. Obszar Chronionego Krajobrazu powstał na mocy Rozporządzenia
Nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Piliczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 75, poz. 712).
W województwie łódzkim obowiązuje Uchwała Nr XXVII/512/12 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/407/12 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.
Urz. z dnia 27 września 2012 r. poz. 2902).
Obecnie Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny o łącznej powierzchni
43.790,00 ha, na terenie województwa łódzkiego w:
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powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Paradyż (wiejska), Żarnów (wiejska),



powiecie radomszczańskim na terenie gmin: Żytno (wiejska), Kobiele Wielkie (wiejska),
Wielgomłyny (wiejska), Masłowice (wiejska), Przedbórz (miejsko-wiejska),



powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Aleksandrów (wiejska).

Tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,
a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się ok. 27,2 km od granicy „KoneckoŁopuszniańskiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu – obszar chronionego krajobrazu
utworzono w 1995 roku, położony w granicach województwa świętokrzyskiego. Obszar Chronionego
Krajobrazu powstał na mocy Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995
r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim (Dz. Urz. z
1995 r. Nr 21, poz. 145).
W województwie świętokrzyskim obowiązuje Uchwała Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3308).
Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu „Konecko-Łopuszniański” obejmuje tereny o łącznej
powierzchni 98.287,00 ha, w województwie świętokrzyskim:


powiecie koneckim na terenie gmin: Słupia Konecka (wiejska), Radoszyce (miejsko-wiejska),
Końskie (miejsko-wiejska), Smyków (wiejska), Stąporków (miejsko-wiejska), Ruda Maleniecka
(wiejska),



powiecie kieleckim na terenie gmin: Strawczyn (wiejska), Łopuszno (wiejska), Piekoszów
(wiejska), Mniów (wiejska),



powiecie włoszczowskim na terenie gmin: Krasocin (wiejska),



powiecie jędrzejowskim na terenie gmin: Małogoszcz (miejsko-wiejska),



powiecie skarżyskim na terenie gmin: Bliżyn (wiejska).

Charakterystycznymi cechami urozmaiconej, pagórkowatej rzeźby są szerokie kopulaste pagóry, garby
i stoliwa-rozwinięte na wychodniach piaskowców i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych skał wieku
dolnojurajskiego, a w części wsch. i płd. obszaru, także wieku dolnotriasowego. Z kompleksami tych
skał związane było historyczne już dziś kopalnictwo syderytowo-lionitowych rud żelaza i przemysł
metalurgiczny. Zarówno zbocza wzniesień jak i rozdzielające je doliny rzeczne i obniżenia wypełnione
są piaszczysto-gliniastymi, lodowcowymi i wodno-lodowcowymi osadami czwartorzędowymi. W
dolinach rzek występują holoceńskie namuły i mady, a często także torfowiska. Obszary te stanowią
ważny regionalny wododziałowy węzeł hydrograficzny, gdzie biorą początek liczne rzeki zasilane przez
często występujące tu źródła, młaki i wysieki. Zabytki kultury materialnej związane są na tym obszarze
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głównie z tradycjami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i obejmują pozostałości licznych w XIX
wieku i do tej pory XX wieku kopaliny rudy żelaza, a nad rzekami nieliczne już zabytki urządzeń
hydrotechnicznych i budownictwa przemysłowego związanego z hutnictwem i przetwórstwem żelaza.
Teren planowanej inwestycji znajduje się ok. 12,5 km od granicy „Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego” – park krajobrazowy utworzono w 1994 roku, położony w granicach województwa
łódzkiego. Park Krajobrazowy powstał na mocy Rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody Piotrkowskiego z
dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Piotrkowskiego Nr 22, poz. 136 z dnia 5 sierpnia 1994 r.).
W województwie łódzkim obowiązuje Uchwała nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2018
r. poz. 1342).
Obecnie „Sulejowski Park Krajobrazowy” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 17.026,00 ha,
w województwie łódzkim:


powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Mniszków (wiejska),



powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Sulejów (miejsko-wiejska), Aleksandrów (wiejska),
Ręczno (wiejska), Wolbórz (miejsko-wiejska),



powiecie tomaszowskim na terenie gmin: Tomaszów Mazowiecki (wiejska),



powiecie Piotrków Trybunalski na terenie gmin: Piotrków Trybunalski (miejska).

Szczególnym celem ochrony Parku jest ochrona przyrody nieożywionej, zachowanie i przywracanie
wysokich walorów przyrodniczych dolinom rzecznym, ochrona krawędzi dolin rzecznych: Pilicy w
Barkowicach Mokrych, Sulejowie, pod Szarbskiem, Luciąży oraz skarp doliny rzeki Czarnej Malenieckiej
koło Taraski i stoków doliny Radońki, zachowanie i ochrona obszarów stanowiących świadectwo
współczesnych procesów geomorfologicznych takich jak parowy, wąwozy itp., ochrona ekosystemów
leśnych, utrzymanie i odtwarzanie unikatowych zbiorowisk lasów nadrzecznych: łęgów, olsów oraz
zbiorowisk zaroślowych tj. wiklin nadrzecznych i łozowisk, jako rzadkich składników szaty leśnej.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się ok. 10,2 km od granicy Rezerwatu
Przyrody „Jaksonek” – rezerwat przyrody utworzony w 1984 roku, położony w granicach
województwa łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1984
r. Nr 15, poz. 108).
W województwie łódzkim obowiązuje Rozporządzenie Nr 17/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia
17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jaksonek" (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 1083).

37

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Obecnie rezerwat przyrody „Jaksonek” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 79.670,00 ha, w
województwie łódzkim:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Aleksandrów (wiejska).

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych tamtejszej roślinności oraz zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym.
Teren planowanej inwestycji znajduje się ok. 18,2 km od granicy Rezerwatu Przyrody
„Błogie” – rezerwat przyrody utworzony w 1976 roku, położony w granicach województwa łódzkiego.
Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1976 r. Nr 24, poz. 108).
W województwie łódzkim obowiązuje Rozporządzenie Nr 9/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia
17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Błogie" (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 1075).
Obecnie rezerwat przyrody „Błogie” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 68.220,00 ha, w
województwie łódzkim:


powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Mniszków (wiejska).

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych fragmentu naturalnych drzewostanów jodłowych oraz drzewostanów mieszanych z
udziałem jodły na północnej granicy zasięgu jodły w Puszczy Pilickiej.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się ok. 20,0 km od granicy Rezerwatu
Przyrody „Gaik” – rezerwat przyrody utworzony w 1976 roku, położony w granicach województwa
łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1976 r. Nr 24,
poz. 108).
W województwie łódzkim obowiązuje Rozporządzenie Nr 18/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia
17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Gaik" (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 1084).
Obecnie rezerwat przyrody „Gaik” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 35.850,00 ha, w
województwie łódzkim:


powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Mniszków (wiejska).

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych fragmentu naturalnych lasów grądowych.
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Teren planowanej inwestycji znajduje się ok. 23,4 km od granicy Rezerwatu Przyrody
„Twarda” – rezerwat przyrody utworzony w 1976 roku, położony w granicach województwa
łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1976 r. Nr 24,
poz. 108).
W województwie łódzkim obowiązuje Rozporządzenie Nr 11/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia
17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Twarda" (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 1077).
Obecnie rezerwat przyrody „Twarda” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 22.790,00 ha, w
województwie łódzkim:


powiecie tomaszowskim na terenie gmin: Tomaszów Mazowiecki (wiejska).

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych fragmentu wielogatunkowych obszarów ze znacznym udziałem jodły na północnej
granicy zasięgu jodły w Puszczy Pilickiej.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się ok. 15,8 km od granicy Rezerwatu
Przyrody „Lubiaszów” – rezerwat przyrody utworzony w 1958 roku, położony w granicach
województwa łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P.
z 1958 r. Nr 95, poz. 520).
W województwie łódzkim obowiązuje Rozporządzenie Nr 27/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia
1 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lubiaszów" (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 183, poz. 1731).
Obecnie rezerwat przyrody „Lubiaszów” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 202.490,00 ha,
w województwie łódzkim:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Sulejów (miejsko-wiejska), Wolbórz (miejsko-wiejska).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
naturalnych zbiorowisk leśnych z dużym udziałem jodły występującej na północnej granicy jej zasięgu.
Teren planowanej inwestycji znajduje się ok. 15,3 km od granicy Rezerwatu Przyrody „Las
Jabłoniowy” – rezerwat przyrody utworzony w 1996 roku, położony w granicach województwa
łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 682).
W województwie łódzkim obowiązuje Rozporządzenie Nr 23/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia
1 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Jabłoniowy" (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 183, poz.
1727).
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Obecnie rezerwat przyrody „Las Jabłoniowy” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 19.030,00
ha, w województwie łódzkim:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Sulejów (miejsko-wiejska).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
ciągłości istnienia populacji dzikich gatunków drzew i krzewów owocowych, a w szczególności jabłoni
leśnej i gruszy pospolitej.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się ok. 14,7 km od granicy Rezerwatu
Przyrody „Jawora” – rezerwat przyrody utworzony w 1987 roku, położony w granicach województwa
łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i
Zasobów Naturalnych z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1987
r. Nr 28, poz. 222).
W województwie łódzkim obowiązuje Rozporządzenie Nr 30/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia
10 listopada 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jawora" (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 349, poz. 3040).
Obecnie rezerwat przyrody „Jawora” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 87.190,00 ha, w
województwie łódzkim:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Ręczno (wiejska).

Celem ochrony jest zachowanie stanowisk gatunków roślin leśnych oraz zbiorowisk lasów mieszanych
górskich i podgórskich.
Teren planowanej inwestycji znajduje się ok. 8,57 km od granicy Rezerwatu Przyrody
„Wielkopole” – rezerwat przyrody utworzony w 1984 roku, położony w granicach województwa
łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1984 r. Nr 15,
poz. 108).
W województwie łódzkim obowiązuje Rozporządzenie Nr 28/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia
1 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wielkopole" (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 183, poz. 1732).
Obecnie rezerwat przyrody „Wielkopole” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 42.080,00 ha,
w województwie łódzkim:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Ręczno (wiejska).

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych naturalnego drzewostanu jodłowego z gatunkami roślin w runie, występującego w
sąsiedztwie północnej granicy zasięgu jodły.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się ok. 15,6 km od granicy Rezerwatu
Przyrody „Diabla Góra” – rezerwat przyrody utworzony w 1988 roku, położony w granicach
województwa łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony
Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody
(M. P. z 1987 r. Nr 5, poz. 47).
W województwie łódzkim obowiązuje Zarządzenie Nr 9/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Diabla Góra" (Dz. Urz. z
2010 r. Nr 77, poz. 629).
Obecnie rezerwat przyrody „Diabla Góra” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 161.190,00
ha, w województwie łódzkim:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Aleksandrów (wiejska),



powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Żarnów (wiejska).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie porośniętego lasem izolowanego wzgórza z wychodniami
skał piaskowcowych, które było miejscem bitew partyzanckich okresu II wojny światowej.
Teren planowanej inwestycji znajduje się ok. 26,5 km od granicy Rezerwatu Przyrody
„Jodły Sieleckie” – rezerwat przyrody utworzony w 1998 roku, położony w granicach województwa
łódzkiego. Obszar Rezerwatu Przyrody powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(Dz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1090).
W województwie łódzkim obowiązuje Zarządzenie Nr 42/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Sieleckie" (Dz. Urz.
z 2013 r. poz. 3975).
Obecnie rezerwat przyrody „Jodły Sieleckie” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 32.740,00
ha, w województwie łódzkim:


powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Żarnów (wiejska).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasów
z udziałem naturalnie odnawiającej się jodły oraz zachowanie śladów po wydobywaniu syderytowych
rud żelaza metodą duklową.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – „Budowa czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

14.2

Wpływ na obszar NATURA 2000:

W odległości ok. 17,6 km od terenu gdzie planuje się budowę czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwą „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV” każda
o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną znajduje się obszar Natura 2000 „Lasy
Gorzkowickie”. Obszar Natura 2000 powstał na mocy Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w
sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).
Obecnie Obszar Natura 2000 „Lasy Gorzkowickie” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 61,53
ha, na terenie województwa łódzkiego w:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Gorzkowice (wiejska).

Kod obszaru:
PLH100020
Powierzchnia:
61,53 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje południowy fragment uroczyska leśnego Szczukocice, leżący w strefie źródliskowej
bezimiennego cieku będącego lewobrzeżnym dopływem Prudki. Płaskie, zabagnione obniżenie terenu
zajmują lasy łęgowe, w niektórych fragmentach posiadające cechy przejściowe do olsów. W wielu
miejscach, na skutek przesuszenia siedliska, lasy łęgowe przekształcają się w grądy niskie. Wyżej
położone, łagodne zbocza zajmują typowo wykształcone grądy, typowe i wysokie z udziałem jodły w
drzewostanie. Drzewostany w większości mają blisko 100 lat, obecne są również pojedyncze starsze
przestoje. W omawianym obszarze zachował się naturalny układ fitocenoz wykształconych w zależności
od wilgotności siedliska.
W odległości ok. 11,2 km od terenu gdzie planuje się budowę czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwą „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV” każda
o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną znajduje się obszar Natura 2000
„Dąbrowy w Marianku”. Obszar Natura 2000 powstał na mocy Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia
2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Obecnie Obszar Natura 2000 „Dąbrowy w Marianku” obejmuje tereny o łącznej powierzchni
72,70 ha, na terenie województwa łódzkiego w:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Gorzkowice (wiejska).

Kod obszaru:
PLH100027
Powierzchnia:
72,70 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje wschodni fragment kompleksu leśnego położonego na zachód od miejscowości
Marianek w gminie Gorzkowice. Podłoże zbudowane jest głównie z piasków i żwirów; teren opada ku
południowi. Obiekt sąsiaduje bezpośrednio z polami uprawnymi. Zachowały się tu 100-letnie
drzewostany dębowe, jednak przeważają dąbrowy w wieku 60-80 lat. W północnej części obszaru
stwierdzono fitocenozy grądowe, z przestojami dębowymi. Grąd rozwija się wzdłuż ściany lasu. Na
podłożu żwirowym, na łagodnych zboczach o wystawie południowej stwierdzono niewielkie płaty
fitocenozy ciepłolubnej dąbrowy, które występują w mozaice z płatami dąbrowy kwaśnej.
W odległości ok. 10,7 km od terenu gdzie planuje się budowę czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwą „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV” każda
o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną znajduje się obszar Natura 2000 „Łąka w
Bęczkowicach”. Obszar Natura 2000 powstał na mocy Decyzji Komisji z dnia 13 listopada 2007 r.
przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających
znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument C(2007)5043)(2008/25/WE).
Obecnie Obszar Natura 2000 „Łąka w Bęczkowicach” obejmuje tereny o łącznej powierzchni
214,28 ha, na terenie województwa łódzkiego w:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Łęki Szlacheckie (wiejska),



powiecie radomszczańskim na terenie gmin: Masłowice (wiejska).

Kod obszaru:
PLH100004
Powierzchnia:
214,28 ha
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Opis obszaru:
Według podziału fizyczno-geograficznej Polski Obszar Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach PLH100004
położony jest w Mezoregionie Wzgórza Radomszczańskie. Obszar obejmuje torfowisko leżące w dolinie
rzeki Luciąży. Leży ono w jej środkowym biegu, na około 500 m odcinka doliny. Łąki znajdują się na
lewym (zachodnim) brzegu rzeki. Dolina w tym miejscu ma około 1 km szerokości. Złoża torfowe w
przeszłości były eksploatowane, proces ten trwał jeszcze do początków lat 50. XX stulecia. Do połowy
lat 80. obszar ten był wykorzystywany rolniczo, jako mało wartościowe łąki (koszono je raz w roku)
oraz jako pastwiska. Od połowy lat 80 zaprzestano wypasu i wykaszania roślinności na łąkach.
Spowodowane to było niską opłacalnością produkcji rolniczej z powodu dużego rozdrobnienia działek.
Obecnie tylko część południowa obszaru podlega ekstensywnemu użytkowaniu kośnemu i
pastwiskowemu. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się znacznie powierzchnia zarośli wierzbowych.
Obszar Natura 2000 położony jest częściowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina
Widawki. Na terenie obszaru położone są użytki ekologiczne. Obszar nie sąsiaduje bezpośrednio z
innymi obszarami Natura 2000. W kierunku zachodnim w odległości około 0,7 km położony jest obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy w Marianku PLH100027.

W odległości ok. 8 km od terenu gdzie planuje się budowę czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwą „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV” każda
o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina
Środkowej Pilicy”. Obszar Natura 2000 powstał na mocy Decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r.
przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE).
Obecnie Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Pilicy” obejmuje tereny o łącznej powierzchni
3787,43 ha, na terenie województwa łódzkiego w:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Sulejów (miejsko-wiejska), Aleksandrów (wiejska),
Ręczno (wiejska),



powiecie radomszczańskim na terenie gmin: Przedbórz (miejsko-wiejska).

Kod obszaru:
PLH100008
Powierzchnia:
3787,43 ha
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fotowoltaicznych pod nazwami "LUBIEŃ PV I", "LUBIEŃ PV II", "LUBIEŃ PV III" oraz "LUBIEŃ PV IV" każda o
mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz
przyłączami kablowymi SN”, w miejscowości Lubień, gm. Rozprza.

Opis obszaru:
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 położony jest w całości na
terenie województwa łódzkiego, na terenie powiatów: piotrkowskiego - Gminy Sulejów, Aleksandrów,
Ręczno oraz radomszczańskiego - Gmina Przedbórz. Obszar zajmuje powierzchnię 3787,4 ha. Obejmuje
40-sto kilometrowy odcinek środkowej Pilicy (około 1/8 całkowitej długości rzeki), położony jest w
większości w regionie Doliny Sulejowskiej, pomiędzy Wzgórzami Radomszczańskimi, Równiną
Piotrkowską (na zachodzie) i Wzgórzami Opoczyńskimi (na wschodzie). Średnia wysokość obszaru
wynosi 180 m n.p.m. Obszar położony jest w całości w regionie administracyjnym Piotrkowskim PL115,
w kontynentalnym regionie biogeograficznym. Potencjalną roślinnością naturalną dla tego obszaru są
bory mieszane, a na żyźniejszym podłożu - grądy odmiany subkontynentalnej. Dna dolin stanowią
siedlisko właściwe łęgom. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy leży w przejściowej strefie
krajobrazów nizinnych i wyżynnych. W związku z tym, cechuje się bogatą i zróżnicowaną rzeźbą terenu.
Tworzą ja czwartorzędowe utwory polodowcowe (piaski, gliny zwałowe), osady fluwialne w dolinie
Pilicy oraz wychodnie skał mezozoicznych. Dzisiejszy krajobraz obszaru ukształtowała zarówno budowa
geologiczna, działalność lądolodu skandynawskiego oraz rzeki, jak i gospodarka człowieka (przemysł
wydobywczy, rolnictwo). Na terenie Obszaru przeważają gleby bielicoziemne (bielicowe, bielice,
rdzawe), w mniejszym stopniu zaś brunatnoziemne (brunatne właściwe, płowe). W najbliższym
sąsiedztwie samej rzeki występują gleby napływowe aluwialne (np. mady rzeczne) oraz hydrogeniczne
(bagienne i pobagienne). Zmiany w odczynie, zasobności i żyzności gleb maja związek ze zmianami
zachodzącymi w klimacie i szacie roślinnej. Procesy erozyjne, emisja gazów i płynów istotnie wpływają
na środowisko glebowe. Decydujący wpływ na jakość gleb wywiera budowa geologiczna warstw
powierzchniowych.
W odległości ok. 19 km od terenu gdzie planuje się budowę czterech niezależnych instalacji
fotowoltaicznych pod nazwą „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV” każda
o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina
Czarnej”. Obszar Natura 2000 powstał na mocy Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).
W województwie łódzkim, świętokrzyskim oraz mazowieckim obowiązuje Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina
Czarnej (PLH260015) (Dz.U. z 2018 r., poz. 1551).
Obecnie Obszar Natura 2000 „Dolina Czarnej” obejmuje tereny o łącznej powierzchni 5780,60
ha, na terenie województwa łódzkiego w:


powiecie piotrkowskim na terenie gmin: Aleksandrów (wiejska),



powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Paradyż (wiejska), Żarnów (wiejska).
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Na terenie województwa świętokrzyskiego w:


powiecie koneckim na terenie gmin: Końskie (miejsko-wiejska), Smyków (wiejska), Stąporków
(miejsko-wiejska), Fałków (wiejska), Radoszyce (miejsko-wiejska), Ruda Maleniecka (wiejska).

Na terenie województwa mazowieckiego w:


powiecie szydłowieckim na terenie gmin: Chlewiska (wiejska).

Kod obszaru:
PLH260015
Powierzchnia:
5780,60 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) od źródeł do ujścia, z kilkoma dopływami i z
przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów, oraz lasami. Jest to największy prawobrzeżny dopływ
Pilicy (ok. 85 km). Obszar źródliskowy w całości pokryty lasami, z przewagą borów mieszanych i
grądów. Tereny w wielu miejscach podmokłe (zarastające śródleśne łąki, torfowiska). Tereny
źródliskowe Czarnej zajmują największe na opisywanym obszarze śródleśne torfowiska. W środkowym
odcinku dominują bory sosnowe. Łąki i mokradła zajmują niewielkie powierzchnie (niedaleko od koryta)
w górnym i znacznie większe w środkowym i dolnym biegu rzeki. Rzeka na przeważającej długości
zachowała naturalny charakter koryta i doliny (rzeka wyżynna). Niezbyt długie i nieliczne uregulowane
odcinki, mają związek z historią tych terenów. W okresie XVI - pocz. XIX w. dolina Czarnej była jednym
z najważniejszych obszarów "Staropolskiego Okręgu Przemysłowego". Czarna zwana była wówczas
"najpracowitszą rzeką Rzeczpospolitej". Wzdłuż jej koryta i dopływów zlokalizowane były liczne kuśnice
(fabryki żelaza), napędzane siłą wody. Czarna zasilana jest głównie wodami opadowymi. Wypływa z
dwóch obszarów źródliskowych. Jeden tworzą niewielkie źródła zasilane płytkimi podskórnymi wodami.
Drugi stanowi kompleks śródleśnych torfowisk przejściowych. źródła zlokalizowane są na obszarze
lasów niekłańskich - dawniej części Puszczy świętokrzyskiej. Ze względu na dawne gospodarcze
wykorzystanie, na obrzeżach doliny zlokalizowanych jest wiele wsi. Jedyny przylegający bezpośrednio
do rzeki ośrodek miejski, to położony w jej górnym biegu Stąporków (ok. 6000 mieszkańców).
Zabudowa zlokalizowana jest głównie w środkowej i dolnej części doliny. Górny odcinek płynie często
przez tereny leśne i jest rzadko zabudowany (najdłuższy niezabudowany odcinek doliny i jej
sąsiedztwa, to ok. 10 km.) W wielu miejscach zachowały się pozostałości lub całe budynki dawnych
kuśnic i młynów wodnych. Pozostałością przemysłowego wykorzystania Czarnej są również zbiorniki
retencyjne, które w liczbie 7 zlokalizowane są w jej górnym i środkowym biegu. W środkowej części
doliny, w okolicach Rudy Malenieckiej, zlokalizowany jest duży kompleks stawów hodowlanych. Dolinę
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w dwóch miejscach (środkowy odcinek) przecinają szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym. Są to
droga nr 74 (Kielce - Piotrków Trybunalski) i Centralna Magistrala Kolejowa

15.
OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA I
ZAPOBIEGANIE AWARIOM PRZEMYSŁOWYM
Po przeanalizowaniu warunków lokalizacyjnych planowanego obiektu, oraz określeniu wpływu
inwestycji na poszczególne komponenty środowiska,

w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, planowane przedsięwzięcia nie są zaliczane do zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie występuje też w wykazie
obiektów wymienionych w art.135 ust.1 w/cyt. ustawy, dla których mogą być tworzone obszary
ograniczonego użytkowania, gdyż podczas eksploatacji obiektu dotrzymane będą standardy jakości
środowiska.
Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych przy budowie instalacji fotowoltaicznej
ogranicza powstawanie zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Jednak mimo stosowanych zabezpieczeń mogą
wystąpić nieprzewidywane sytuacje. Zagrożenie dla środowiska może być spowodowane poprzez:
„widok stawu” i „parzenie w łapki”.
„Widok stawu” eliminowany jest poprzez zastosowanie przerw technologicznych pomiędzy stołami.
Przerwa technologiczna wynika z zastosowanego kąta pochylenia paneli fotowoltaicznych. Panel
fotowoltaiczny umieszcza się w metalowej obudowie wykonanej z aluminium. Obudowa panelu nie jest
połączona z ogniwami krzemowymi i nie bierze bezpośredniego udziału w tworzeniu oraz przesyłaniu
energii elektrycznej. Ponadto sam panel zamienia energię promieniowania słonecznego w energię
elektryczną bez udziału ciepła. Zastosowanie aluminium na konstrukcję panelu fotowoltaicznego
powoduje wyeliminowanie efektu parzenia w łapki ptaków z uwagi na szybkie rozprowadzenie
energii promieniowania słonecznego w otoczeniu:

1) aby zapewnić bezpieczną eksploatację instalacji fotowoltaicznej oraz zminimalizować powyższe
zagrożenia konieczne są następujące działania: stały monitoring i kontrola stanu technicznego
urządzeń,

2) możliwość natychmiastowego wyłączenia urządzeń na wypadek awarii oraz automatycznego
włączenia systemów zabezpieczających,

3) przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
4) posiadanie przez pracowników stosownych uprawnień do urządzeń energetycznych,
5) brak dostępu na teren zakładu osób trzecich bez nadzoru personelu farmy fotowoltaicznej.
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Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej nie jest możliwe z uwagi, że materiały jakie są
zastosowane przy budowie instalacji fotowoltaicznej nie mają charakteru mogącego negatywnie
wpłynąć na

środowisko

naturalne.

Jedynym

urządzeniem

stanowiącym

zagrożenie jest

transformator olejowy w stacji transformatorowej, która jednak wyposażona jest w szczelną misę
olejową zapobiegającą przedostaniu się w razie awarii w/w oleju do gruntu, zgodnie z aprobatą
techniczną producenta transformatorów.
Ryzyko katastrofy budowlanej nie istnieje na omawianych farmach fotowoltaicznych z uwagi na
charakter zabudowy tj. konstrukcja pod panele fotowoltaiczne ma wysokość maksymalną równą 4
metry a także posiada prosty układ statyczny.
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16.

WNIOSKI

1. Przedmiotem opracowania jest „Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwą „LUBIEŃ PV I”, „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ
PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV” każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
stacjami transformatorowymi SN/nN oraz przyłączami kablowymi SN w miejscowości Lubień, gmina
Rozprza, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.

2. Karta informacyjna jest załącznikiem do Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

3. Wnioskodawcą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Spółka PPT
ANDRZEJUK PV Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-240) przy ul. Kiwerskiego 3/24.

4. Planowana instalacja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewid. 529/12 w miejscowości
Lubień, gmina Rozprza.

5. Teren planowanej inwestycji stanowią grunty klasy RV oraz N. W chwili obecnej teren działki
stanowią grunty orne oraz nieużytki (szczegółowy podział klas gruntów wraz z ich powierzchniami
na terenie instalacji fotowoltaicznej – str. 25 KIP).

6. Ścieki socjalno – bytowe powstające w czasie realizacji inwestycji, odprowadzane

będą

bezpośrednio do bezodpływowego zbiornika w toalecie TOI-TOI i wywożone wozem asenizacyjnym
do oczyszczalni ścieków. Ścieki te będą pochodziły wyłącznie z umywalki i ubikacji.

7. Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze chronionym otulina „Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego”.

8. Rozwiązania chroniące środowisko przedstawione w karcie informacyjnej są zgodne z wymogami
ochrony środowiska pod warunkiem przestrzegania instrukcji eksploatacyjnych

urządzeń

zainstalowanych na terenie inwestycji, stałego ich monitoringu i przestrzegania przepisów BHP.

9. Przy opracowaniu Karty Informacyjnej uwzględniono uwarunkowania zawarte w art. 63 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.

10. Opracowana „Karta Informacyjna Przedsięwzięcia...” stanowi dokumentację konieczną do
uzyskania przez

Inwestora

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego

przedsięwzięcia.
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17.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Mapa z usytuowaniem działki przeznaczonej pod inwestycję wraz z koncepcją
zagospodarowania czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW
każda;
Załącznik nr 2 – Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionych;
Załącznik nr 3 – Mapa ze Studium uwarunkowań gminy Rozprza;
Załącznik nr 4 – Zdjęcia z lokalizacji planowanej inwestycji;
Załącznik nr 5 – Zdjęcia przykładowych farm fotowoltaicznych;
Załącznik nr 6 – Wypis z rejestru gruntów;
Załącznik nr 7 – Przykładowa karta katalogowa panela fotowoltaicznego;
Załącznik nr 8 – Przykładowa karta katalogowa inwertera wraz z wymiarami;
Załącznik nr 9 – Przykładowa stacja transformatorowa;
Załącznik nr 10 – Mapa z udziałem klas ziemi na terenie inwestycji;
Załącznik nr 11 – Lokalizacja inwestycji względem obszaru JCWP;
Załącznik nr 12 – Karta obszaru JCWPd 84;
Załącznik nr 13 – Mapa z obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
Załącznik nr 14 – Mapa poglądowa z lokalizacją względem korytarzy ekologicznych;
Załącznik nr 15 – Mapa poglądowa z lokalizacją planowanej inwestycji względem GZWP;
Załącznik nr 16 – Mapa poglądowa z lokalizacją planowanej inwestycji względem terenów
podtopionych.

50

