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1.

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie obiektów oraz infrastruktury technicznej,
służących do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej do sieci, produkowanej
z odnawialnego źródła energii – energii słońca. W zakres przedmiotowy przedsięwzięcia
wchodzi wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,8 MW1 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. W zakres przedmiotowy przedsięwzięcia wchodzi:
– posadowienie stołów fotowoltaicznych – systemów montażu obejmujących stalowe lub
aluminiowe konstrukcje wsporcze,
 montaż modułów fotowoltaicznych zgrupowanych w zestawy (tzw. panele
fotowoltaiczne),


wykonanie okablowania niskiego napięcia,







montaż i podłączenie falowników,
montaż i podłączenie szafek krosujących (złączy kablowych),
posadowienie i podłączenie stacji transformatorowych,
wykonanie podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej,
wykonanie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby transmisji
danych,




ogrodzenie terenu i montaż systemu monitoringu przemysłowego,
wykonanie utwardzenia terenu.
Przewiduje się możliwość etapowego realizowania inwestycji, tj. budowy do trzech
odrębnych instalacji, powstających stopniowo na przedmiotowym terenie oraz
funkcjonujących w oparciu o maksymalnie trzy odrębne stacje transformatorowe.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w otulinie Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego, a więc w otulinie jednej z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Planowane zagospodarowanie terenu prezentuje załącznik nr 1.2A do opracowania.
Przewidywaną skalę projektowanego przedsięwzięcia przedstawiono natomiast o w tabeli
poniżej.
Tab. 1. Projektowana skala przedsięwzięcia
Lp.

Wskazania

Powierzchnia/sztuki

1.
2.

Powierzchnia terenu działek objętych wnioskiem
Powierzchnia wyznaczonego terenu inwestycji
Projektowana łączna powierzchnia zabudowy paneli fotowoltaicznych
w rzucie pionowym – bez przejść technicznych (same moduły)
Projektowana powierzchnia zabudowy kontenerowych stacji

4,667 ha
maks. 3,2 ha

2.
3.

maks. 0,91 ha
maks. 0,012 ha

1

Liczba zaprojektowanych modułów to maksymalnie 4700 sztuk. Aktualnie standardowo projektowane moduły posiadają
jednostkową moc ok. 450Wp, co łącznie dałoby moc instalacji na poziomie do ok. 2,115 MWp. Z uwagi jednak na dynamiczny
rozwój przedmiotowej technologii i pojawiające się już powoli na rynku moduły o większych mocach (nawet 605 Wp), należy
przewidzieć, że przy tej samej liczbie modułów łączna moc instalacji może ulec zwiększeniu, w miarę dostępności mocniejszych
modułów. Stąd też maksymalna wnioskowana moc instalacji to do 2,8 MW (4700 szt. x 605Wp).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

transformatorowych
Utwardzenia terenu
Projektowana łączna powierzchnia terenu ogrodzonego, w tym pow.
zabudowy paneli fotowoltaicznych w rzucie pionowym, przejścia
między stołami, stacje transformatorowe, utwardzenie terenu
Liczba modułów fotowoltaicznych
Maksymalna moc instalacji
Liczba falowników
Liczba stacji transformatorowych

maks. 0,19 ha
maks. 3,2 ha
maks. 4700 szt.
2,8 MW
maks. 78 szt.
maks. 3 sztuki
źródło: opracowanie własne

Obsługa komunikacyjna obiektów, czyli dojazd do terenu inwestycji, odbywać się
będzie poprzez zjazd z drogi powiatowej nr 1520E. Następnie, komunikację wewnętrzną
umożliwi droga dojazdowa do obsługi stacji transformatorowych oraz nieutwardzone
przejścia techniczne pomiędzy stołami.
Gmina Rozprza, na terenie której zaplanowano przedmiotową inwestycję, położona
jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego i w środkowo-południowej
części powiatu piotrkowskiego. Teren przedmiotowej inwestycji wyznaczono natomiast
w granicach działek nr ewid. 329/2 i 502, położonych w granicach obrębu ewidencyjnego
Lubień, w południowo-wschodniej części gminy Rozprza (rys. 1, rys. 2). Lokalizację
obszaru opracowania na podkładzie mapy ewidencyjnej przedstawiono w załączeniu.
Rys. 1. Lokalizacja terenu opracowania względem granic pow. piotrkowskiego i gm. Rozprza

źródło: opracowanie własne na podstawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
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Rys. 2. Lokalizacja terenu opracowania względem granic gm. Rozprza i obrębów ewidencyjnych

źródło: opracowanie własne na podstawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 247 ze zm., dalej ustawa ooś) uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś).
Kwalifikacja przedsięwzięć do kategorii zawsze i potencjalnie mogących znacząco
oddziaływać na środowisko następuje w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).
Analizując informacje przedstawione na wstępie, przedmiotowa inwestycja należy do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne, a przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko, może być wymagane. Wskazują na to następujące zapisy rozporządzenia,
o którym mowa wyżej:

Biuro Studiów i Projektów STILUS, ul. Długa 15, 97-300 Piotrków Tryb.
Adres do korespondencji: ul. Rwańska 5, 97-300 Piotrków Tryb.
www.bsip-stilus.pl, biuro@bsip-stilus.pl

8

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

§ 3 ust 1: Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:
 pkt 54 lit. a – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1–3 tej ustawy,
przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą
przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia,
w tym również tymczasowego w celu realizacji przedsięwzięcia (§ 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia).
Łączna maksymalna powierzchnia zabudowy, rozumiana jako powierzchnia terenu
zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do
przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia, tj. powierzchnia zajęta przez tereny
obsługi komunikacyjnej, przejścia serwisowe między stołami, zaplecze budowy, ogrodzenie
terenu, wyniesie do 3,2 ha.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji
o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiających analizę kryteriów określonych w art. 63 ust.
1 ustawy ooś, a tym samym umożliwiających organowi wydanie postanowienia o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub jego braku.
Niniejszą kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzono jako obligatoryjny załącznik
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ta z kolei wymagana
będzie do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie nieruchomości zlokalizowanych
w granicach administracyjnych gminy Rozprza i w odniesieniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy
ooś organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku będzie Wójt gminy
Rozprza.
Poniżej prezentuje się istotne elementy, związane z usytuowaniem przedsięwzięcia,
o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz pozostałe informacje umożliwiające
określenie uwarunkowań przyrodniczych i przestrzennych miejsca lokalizacji inwestycji.
Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek
Teren opracowania zlokalizowany jest poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami
o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz ujściami rzek. Brak jest na analizowanym
obszarze siedlisk łęgowych czy innych siedlisk związanych z obszarami wodnymi i
podmokłymi.
Obszary wybrzeży i środowisko morskie
Teren opracowania zlokalizowany jest poza obszarami wybrzeży. Nie występują tu
środowiska morskie.
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Obszary górskie lub leśne
Teren opracowania położony jest poza obszarami górskim. Obszary leśne
zlokalizowane są natomiast w sąsiedztwie projektowanej inwestycji. Realizacja inwestycji nie
będzie wymagała przeprowadzenia wycinki drzew czy krzewów.
Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych
Teren opracowania zlokalizowany jest w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego,
a więc w otulinie jednej z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z informacją udzieloną przez Wójta gminy Rozprza z dnia 13.10.2021 r. (znak:
ZGKG/3383/2021) na terenie inwestycji oraz w jego sąsiedztwie nie występują strefy
ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Najbliższy tego
rodzaju obszar chroniony zlokalizowany jest w odległości ok. 560 m na północny – wschód
od terenu opracowania – jest to strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Lubień”,
zlokalizowanego na działce nr ewid. 529/2 obr. Lubień, składającego się z dwóch studni
głębinowych, w tym jednej rezerwowej.
Na terenie inwestycji nie występują grunty rolne podlegające ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1161 ze zm.).
Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych
ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Teren opracowania zlokalizowany jest w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego,
a więc w otulinie jednej z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Nie jest to jednak typ środowiska, który zgodnie z załącznikiem nr 1 Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1713), wymagałby
specjalnej ochrony.
Niemal cały teren omawianych działek (za wyjątkiem północnego fragmentu zabudowy
zagrodowej) stanowią grunty orne z uprawą zboża. Na polach nie występują miedze, ani
okrajki z naturalną roślinnością. Północną, niewielką część obu działek zajmuje roślinność
związana z zabudową zagrodową – prawdopodobnie pozostałość po ogrodzie i sadzie.
Z powodu bardzo niskiej różnorodności biologicznej opisywanego terenu brak jest
przeciwwskazań do wykorzystania go na cele inwestycyjne – instalację fotowoltaiczną.
Różnorodność biologiczna
Ze względu na przekształcony – rolniczy charakter terenu opracowania, jego
różnorodność biologiczna jest bardzo niska.
Biuro Studiów i Projektów STILUS, ul. Długa 15, 97-300 Piotrków Tryb.
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Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia
W celu określenia aktualnego stanu środowiska, dla którego obowiązują standardy
jakości, wystąpiono do Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi,
działającego z ramienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o udzielenie
informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w rejonie terenu inwestycji. Uzyskana
odpowiedz stanowi załącznik nr 4 do kip.
Tab. 2. Średnioroczne wartości stężeń w rejonie terenu inwestycji
Lp.

Zanieczyszczenie

1.
2.
3.
4.

NO2
SO2
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2.5

Stężenia średnie w 2019 r. Wartości średnie dopuszczalne
3
3
[μg/m ]
[μg/m ]
10
4
15
9

40
20
40
20

źródło: pismo GIOŚ (zał. nr 4); rozp. MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.
U. 2012 poz. 1031)

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach,
prawdopodobieństwo przekroczenia standardów jakości środowiska.

na

których

istnieje

Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie o krajobrazie mającym znaczenie
archeologiczne. Teren opracowania nie jest również objęty ochroną konserwatorską.
Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru czy ewidencji zabytków.
W sąsiedztwie tego terenu znajdują się natomiast obiekty o znaczeniu historycznym,
kulturowym i archeologicznym (tab. 3, tab. 4, rys. 3).
Tab. 3. Wykaz zabytków gminy Rozprza położonych najbliżej względem terenu inwestycji
Lp.

Obiekt

Datowanie

1.

układ przestrzenny,
ulicówka

1298 r.

Odległość od terenu
inwestycji
bezpośrednio w
sąsiedztwie

Wpisany do rejestru
zabytków [tak/nie]
nie

źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Wójta gminy Rozprza (pismo z dnia 12.10.2021 r.
znak: GK.4120.2.2021)

Tab. 4. Wykaz zabytków archeologicznych gminy Rozprza położonych najbliżej względem terenu
inwestycji
Wpisany
Odległość
AZP i nr
do rejestru
Lp.
Miejscowość
Funkcja
Chronologia
od terenu
stanowiska
zabytków
inwestycji
[tak/nie]
77-54
cmentarzysko
2.
Lubień
średniowiecze
ok. 2,1 km
tak
nr 1
szkieletowe
77-55
3.
Lubień
osada
okres nowożytny ok. 620 m
nie
nr 8
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4.

Lubień

77-55
nr 9

osada

późn.
średniowiecze –
okres nowożytny

ok. 760 m

nie

źródło: opracowanie własne na podstawie pisma Wójta gminy Rozprza z dnia 12.10.2021 r. (znak: GK.4120.2.2021) oraz
geoportalu NID (https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/)

Poniżej prezentuje się lokalizację ww. obiektów względem terenu opracowania.
Numeracja odpowiada numeracji przedstawionej w tabelach powyżej.
Rys. 3. Lokalizacja terenu opracowania względem najbliżej położonych zabytkowych obiektów

źródło: opracowanie własne na podstawie pisma Wójta gminy Rozprza z dnia 12.10.2021 r. (znak: GK.4120.2.2021) oraz
geoportalu NID (https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/)

Inwestycja nie będzie miała wpływu na stan i zachowanie wskazanych zabytków
archeologicznych. W stosunku natomiast do zabytkowego układu przestrzennego wsi Lubień
–ulicówki, oddalenie terenu inwestycji od drogi i położenie projektowanej farmy
fotowoltaicznej za zabudowaniami ograniczy wpływ inwestycji na lokalny krajobraz kulturowy.
Gęstość zaludnienia
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy wiejskiej Rozprza, której liczba
mieszkańców wyniosła na koniec 2020 roku 12 310 osób, a gęstość zaludnienia 75 os./km2
(dane GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2020 r.). Teren inwestycji wyznaczony
został w miejscowości Lubień, charakteryzującej się niskim stopniem poza urbanizacji.
W sąsiedztwie terenu inwestycji występuje głównie zabudowa zagrodowa, pola uprawne, łąki
i pastwiska oraz tereny leśne i infrastruktura drogowa. Brak jest tu zabudowy zamieszkania
zbiorowego, szpitali, czy obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt dzieci
i młodzieży. Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu o gęstym zaludnieniu.
Obszary przylegające do jezior
Teren inwestycji położony jest poza obszarami przylegającymi do jezior.
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Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Teren inwestycji położony jest poza obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Wody powierzchniowe i podziemne, w tym jednolite części wód i obowiązujące dla
nich cele środowiskowe
Gmina wiejska Rozprza w przeważającej części położona jest w dorzeczu Wisły oraz
częściowo w dorzeczu Odry. Sieć hydrograficzna gminy jest dość urozmaicona. Tworzą ją
głównie dopływy pierwszego i drugiego stopnia rzeki Luciąży, będącej lewym dopływem
Pilicy. Południowo-wschodnią część gminy odwadnia rzeka Stobianka, będąca
bezpośrednim, lewobrzeżnym dopływem Pilicy. Natomiast tereny położone w dorzeczu Odry,
na południowo-zachodnim krańcu gminy, odwadniane są przez rzekę Jeziorkę (a dokładnie
poprzez jej lewobrzeżny Dopływ z Bud Porajskich), która to stanowi dopływ Widawki. Wody
Luciąży przecinają gminę łukiem z kierunku południowo-wschodniego na północno-wschodni
(rys. 4).
Rys. 4. Lokalizacja inwestycji na tle uwarunkowań hydrograficznych gminy Rozprza

źródło: opracowanie własne na podstawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
oraz Mapy Podziału Hydrograficznego Polski 1:50 000

Teren przedmiotowych działek zlokalizowany jest w dorzeczu rzeki Wisły, w regionie
wodnym Środkowej Wisły, na obszarze zlewni rzeki Pilicy, przy czym zlewnię elementarną
dla tego terenu stanowią: Dopływ z Łęczna (przeważająca część terenu opracowania,
w tym teren inwestycji), będący prawym dopływem Luciąży oraz rzeka Stobianka do dopływu
z Tomawy, będąca lewym dopływem Pilicy.
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Obszar opracowania, tak jak i cały teren gminy Rozprza, znajduje się poza zasięgiem
występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Dla obszaru tego obowiązuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016
poz. 1911 z późn. zm.), a także Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz.
1967), zgodnie z którymi, w granicach administracyjnych gminy Rozprza zidentyfikowano 11
zlewni jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oraz trzy jednolite części wód
podziemnych (rys. 4, rys. 5, tab. 5, tab. 6). Jednolite części wód powierzchniowych
stanowią oddzielne i znaczące części wód, jednorodne pod względem hydromorfologicznym
i biologicznym, natomiast jednolite części wód podziemnych obejmują te wody podziemne,
które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności,
umożliwiającej pobór wód dla potrzeb ludności lub przepływach o natężeniu znaczącym dla
kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.
Rys. 5. Lokalizacja inwestycji na tle jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
występujących w granicach administracyjnych gminy Rozprza

źródło: opracowanie własne na podstawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
oraz danych przestrzennych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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Tab. 5. Zlewnie jednolitych części wód powierzchniowych w obrębie gminy Rozprza i terenu
opracowania (wyróżnione)
Lp.

Kod JCWP

Nazwa JCWP

1.
2.

RW600016182169
RW20001725452499

3.

RW20009254523

4.

RW20001725452529

5.

RW200019254529

6.
7.
8.
9.
10.
11.

RW2000172545254
RW2000172545289
RW2000172545256
RW200017254526
RW20006254389
RW200002545215

Jeziorka
Bogdanówka
Luciąża od Zbiornika
Cieszanowice do
Bogdanówki
Rajska
Luciąża od Bogdanówki do
ujścia
Dopływ z Krzyżanowa
Strawa
Ciekaczka
Dopływ z Łęczna
Stobianka
Zbiornik Cieszanowice

Status
JCWP

Stan lub
potencjał

SZCW
naturalna

zły
zły

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych
zagrożona
zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

naturalna

zły

zagrożona

naturalna

zły

zagrożona

naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
SZCW

zły
zły
zły
zły
zły
zły

zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzeń RM z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016, poz. 1911 ze zm.) oraz w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016, poz. 1967)

Tab. 6. Jednolite części wód podziemnych w obrębie gminy Rozprza i terenu opracowania
(wyróżnione)
Lp.

Dorzecze

Kod JCWP

Nr
JCWP

1.
2.
3.

Odry

PLGW600083
PLGW200084
PLGW200085

83
84
85

Wisły

Stan
ilościowy

Stan chemiczny

słaby
dobry
dobry

dobry
dobry
dobry

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzeń RM z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016, poz. 1911 ze zm.) oraz w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016, poz. 1967)

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicy dwóch zlewni naturalnych jednolitych
części wód powierzchniowych, wyróżnionych w tabeli: Dopływ z Łęczna, której stan
określony został jako zły, ale dla której nie stwierdzono zagrożenia ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych oraz Stobianka, której stan również określony został jako zły, i dla
której stwierdzono zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Następnie, teren opracowania położony jest w zasięgu granic dwóch jednolitych części
wód podziemnych: JCWPd nr 84 i JCWPd nr 85, które stanowią niezagrożone ryzkiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych części wód, których zarówno stan ilościowy, jak
i chemiczny zostały określone jako dobre.
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Rys. 6. Lokalizacja inwestycji na tle jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
występujących w granicach terenu opracowania

źródło: opracowanie własne na podstawie danych przestrzennych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na obszarze JCWPd nr 84, w obrębie której wyznaczono teren inwestycji, wyróżniono
cztery piętra wodonośne: czwartorzędowe, kredowe, jurajskie i triasowe, przy czym
znaczenie użytkowe dla gminy Rozprza ma poziom kredowy.
Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd nr 84 są rzeka Pilica i jej dopływy
(m. in. Czarna, Luciąża, Strawa) z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest
to głównie rzeka Pilica. Funkcję drenażu pełnią także liczne ujęcia wód podziemnych.
Wodonośność ośrodka skalnego tej części wód jest zróżnicowana, zależy do stopnia
szczelinowatości, jak i od warunków zasilania i drenażu. Kierunki krążenia wód podziemnych
są często skomplikowane ze względu na odmienne parametry hydrogeologiczne danego
poziomu (miąższość, współczynnik filtracji, przewodność wodną). Generalnie jednak wody
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wszystkich pięter/poziomów wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu, w tym
przypadku bazą drenażu jest dolina Pilicy. Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko
lokalnie na niewielkich obszarach.
Zaopatrzenie mieszkańców gminy Rozprza w wodę przeznaczoną do spożycia
realizowane jest przez cztery komunalne ujęcia wód podziemnych, zlokalizowane
w miejscowościach: Białocin, Parzniewice, Woźniki, Gomulin, Rokszyce i Kacprów. Ujęcia te
czerpią wodę z górno kredowego poziomu wodonośnego.
Cele środowiskowe obowiązujące dla jednolitych części wód powierzchniowych
Celami środowiskowymi dla naturalnych części wód, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 624 ze zm.) oraz rozporządzeniem RM
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1911 ze zm.), obowiązującego na terenie opracowania,
jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć
co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, a także zapobieganie
pogorszeniu ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego. Cele środowiskowe,
o których mowa wyżej, realizuje się poprzez podejmowanie działań zawartych w planach
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Działania te polegają w szczególności na
(art. 58 ustawy Prawo wodne):
 stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Teren inwestycji wyznaczony został w obszarze zlewni JCWP Dopływ z Łęczna, której
stan określony został jako zły, ale dla której nie stwierdzono zagrożenia ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla wskazanej części wód, zgodnie z treścią
przywołanego Planu …, określono następujące cele środowiskowe:
 osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego,
 osiągnięcie dobrego stanu chemicznego.
Realizacja jak i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na stan jednolitych
części wód powierzchniowych, ani na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych
wyznaczonych dla wskazanej jednolitej części wód, a w szczególności:
 nie będzie ingerowało w układ morfologiczny jednolitych części wód powierzchniowych;
 nie będzie miało wpływu na elementy biologiczne, hydromorfologiczne,
fizykochemiczne charakteryzujące stan ekologiczny jednolitej części wód
powierzchniowych;


nie będzie powodowało naruszenia i zmiany ilościowej zasobów wodnych;



nie będzie powodowało pogorszenia stanu ekologicznego wód.

Cele środowiskowe obowiązujące dla jednolitych części wód podziemnych
Analizując ryzyko wpływu przedmiotowej inwestycji na stan Jednolitych Części Wód
Podziemnych, w tym na wyznaczone dla nich cele środowiskowe, należy zauważyć, że
przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie JCWPd nr 84, która sklasyfikowana została
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jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i której zarówno stan
ilościowy, jak chemiczny określone zostały jako dobre. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 624 ze zm.) celem środowiskowym dla
jednolitych części wód podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między
poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Cel środowiskowy dla JCWPd rozumiany jest jako osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu wód podziemnych, w tym dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego
(art. 55 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na daną
część wód podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów
fizykochemicznych. Cele środowiskowe, o których mowa, realizuje się poprzez
podejmowanie działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Działania te polegają w szczególności na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód
podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych
zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka, przy czym znacząca
i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznacza znaczący statystycznie i pod względem
środowiskowym istotny wzrost stężenia substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji
lub substancji wyrażonej jako wskaźnik w jednolitej części wód podziemnych (art. 60 ustawy
Prawo wodne). W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie wpływu przedsięwzięcia na
realizację celów środowiskowych określonych dla wód podziemnych.
Tab. 7. Przewidywany wpływ przedsięwzięcia na cele środowiskowe ustalone dla wód podziemnych
oraz ewentualne środki ograniczające ryzyko negatywnego oddziaływania
Cel środowiskowy określony dla wód
Wpływ przedsięwzięcia oraz ewentualne środki
Lp.
podziemnych
ograniczające ryzyko negatywnego oddziaływania
Inwestycja nie będzie powodować powstawania
Zapobieganie dopływowi i ograniczenie
zanieczyszczeń mogących przedostawać się do
1. dopływu
zanieczyszczeń
do
wód
wód podziemnych, w szczególności nie będzie
podziemnych.
źródłem powstawania ścieków przemysłowych.
Zapobieganie
pogorszaniu
stanu Inwestycja nie będzie wpływać na części wód
2.
wszystkich części wód podziemnych.
podziemnych.
Przedsięwzięcie okresowo będzie pobierać wodę
potrzebną do mycia paneli fotowoltaicznych,
Zapewnienie
równowagi
pomiędzy
3.
jednocześnie woda ta odprowadzana będzie
poborem, a zasilaniem wód podziemnych.
swobodnie
do
gruntu
poprzez
spływ
powierzchniowy.
Wdrażanie działań niezbędnych dla
odwrócenia znaczących i utrzymujących Nie wymaga się wdrażania działań ze względu na
4. się trendów wzrostu stężenia każdego brak
działań
mogących
powodować
zanieczyszczenia powstałego wskutek zanieczyszczenie.
działalności człowieka.
źródło: opracowanie własne

Realizacja jak i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na stan ilościowy
i jakościowy jednolitych części wód podziemnych, ani na możliwość osiągnięcia celów
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środowiskowych wyznaczonych dla wskazanej jednolitej części wód podziemnych nr 84,
którymi są: dalsze utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.
Urządzenia melioracji wodnych i grunty zmeliorowane
Wnioskowana inwestycja nie będzie kolidować z urządzeniami melioracji wodnych,
których brak jest na przedmiotowym terenie, oraz nie znajduje się na terenach występowania
gruntów zmeliorowanych.
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
Dla obszaru opracowania obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2016, poz. 1841). Z załączników graficznych do niniejszego
rozporządzenia, jak i z Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
publikującego aktualne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
(ostatnia aktualizacja z 22 października 2020 roku) wynika, że teren inwestycji zlokalizowany
jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza obszarami narażonymi na
ryzyko powodzi w rozumieniu przepisów art. 16 pkt 33 i 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 624 ze zm.).
Złoża kopalin, tereny i obszary górnicze
Teren inwestycji położony jest poza zasięgiem występowania terenów i obszarów
górniczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne
i górnicze (t.j: Dz. U. 2021 poz. 1420) oraz poza obszarami występowania złóż kopalin.
Najbliżej położone, udokumentowane złoże surowców, znajduje się w odległości ok. 3,5 km
na południowy-zachód od terenu inwestycji (złoże piasków Mierzyn).
Ustalenia wynikające z prawa miejscowego
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się poza obszarem
obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rozprza.
Również w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji brak jest terenów objętych ustaleniami
planów miejscowych. Następnie, zgodnie z obowiązującą zmianą Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rozprza, przyjętą uchwałą nr
XXIII/35/2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozprza”,
obszar opracowania zlokalizowany jest pośród terenów rolnych oraz terenów zabudowy
mieszkaniowej mieszanej. Z punktu widzenia niniejszej inwestycji nie wpływa to na dalsze
procedowanie.
Położenie terenu inwestycji względem zabudowy chronionej akustycznie
Podstawą do klasyfikacji akustycznej terenu (określenia jakie są dopuszczalne normy
hałasu dla danego terenu) są zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Jeśli jednak analizowany obszar (miejsce lokalizacji inwestycji i najbliższa
jemu zabudowa) nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wówczas określając normy dla terenów otaczających planowaną inwestycję

19

Biuro Studiów i Projektów STILUS, ul. Długa 15, 97-300 Piotrków Tryb.
Adres do korespondencji: ul. Rwańska 5, 97-300 Piotrków Tryb.
www.bsip-stilus.pl, biuro@bsip-stilus.pl

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

oraz dla terenów, na których przedmiotowa inwestycja może mieć wpływ na kształtowanie
klimatu akustycznego bierze się pod uwagę rzeczywistą formę zagospodarowania terenu.
Ustalając normy hałasu dla terenów położonych w sąsiedztwie przedmiotowej
inwestycji oraz dla terenów, na których mogłaby ona mieć wpływ na kształtowanie klimatu
akustycznego, z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wzięto pod uwagę informacje przekazane przez Wójta gminy Rozprza (zał. nr 3), a także
obserwacje przeprowadzone podczas wizji terenowej. Najbliżej położone, względem terenu
inwestycji, tereny chronione akustycznie wymieniono w tabeli poniżej oraz zaprezentowano
na rysunku.
Tab. 8. Tereny i zabudowa chronione akustycznie w sąsiedztwie projektowanej inwestycji

Lp.

Działka nr ewid.
i nazwa obrębu

rodzaj terenu
wg rozporządzenia
Dz. U. 2014 poz. 112

Dopuszczalny poziom
hałasu
pora dnia
(16 godzin)

pora nocy
(8 godzin)

Odległość
terenu
chronionego od
wyznaczonego
terenu inwestycji

tereny położone na wschód od przedmiotowej inwestycji
1.
2.
3.
4.
5.

330 Lubień
zabudowa
332/1 Lubień
mieszkaniowa
50 dB(A)
40 dB(A)
333/1 Lubień
jednorodzinna
334 Lubień
335 Lubień
tereny położone na zachód od przedmiotowej inwestycji

6.

328 Lubień

7.
8.

501 Lubień
327/3 Lubień

9.

326/1 Lubień

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

50 dB(A)

40 dB(A)

graniczy
bezpośrednio
ok. 21 m
ok. 87 m
ok. 112 m
ok. 137 m
graniczy
bezpośrednio
ok. 27 m
ok. 73 m
ok. 92 m

tereny położone na północ od przedmiotowej inwestycji
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

127 Lubień
128 Lubień
129/4 Lubień
129/1 Lubień
zabudowa
123 Lubień
mieszkaniowa
50 dB(A)
40 dB(A)
122 Lubień
jednorodzinna
121 Lubień
119 Lubień
117/1 Lubień
116 Lubień
tereny położone na południe od przedmiotowej inwestycji
228/1 Tomawa
zabudowa
(gm. Łęki
mieszkaniowa
50 dB(A)
40 dB(A)
Szlacheckie)
jednorodzinna

ok. 67 m
ok. 79 m
ok. 60 m
ok. 59 m
ok. 63 m
ok. 64 m
ok. 72 m
ok. 91 m
ok. 117 m
ok. 132 m

ok. 1,5 km

źródło: opracowanie własne na podstawie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu (zał. nr 3)
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Rys. 7. Tereny i zabudowa chronione akustycznie położone w sąsiedztwie projektowanej inwestycji

źródło: opracowanie własne na podstawie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu (zał. nr 3) oraz Systemu Informacji
Przestrzennej gminy Rozprza i Open Street Map

Usytuowanie przedsięwzięcie – kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś
Ostatecznie, przedmiotowe nieruchomości gruntowe położone są poza:
 ujściami rzek, obszarami wodno – błotnymi, w tym poza obszarami występowania
siedlisk łęgowych i płytkich wód podziemnych,
 obszarami wybrzeży i środowiska morskiego,
 obszarami górskimi,







poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód
śródlądowych,
obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
w tym poza obszarami Natura 2000 oraz poza pozostałymi formami ochrony przyrody,
granicami
obszarów
korytarzy
ekologicznych
o
znaczeniu
krajowym
i międzynarodowym,
poza obszarami mającymi znaczenie archeologiczne,



obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
obszarami o gęstym zaludnieniu,




obszarami przylegającymi do jezior,
obszarami szczególnego zagrożenia powodzią,



uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
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Teren przedmiotowych działek zlokalizowany jest natomiast:


w sąsiedztwie obszarów leśnych,




w sąsiedztwie obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe,
w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, a więc w otulinie jednej z form
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody,
w obrębie następujących części wód z obowiązującymi dla nich celami
środowiskowymi:
 niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych jednolitej części
wód podziemnych nr 84, której stan ilościowy jak i chemiczny określone zostały
jako dobre, a celem środowiskowym jest dalsze utrzymanie dobrego stanu,
 zlewni JCWP Dopływ z Łęczna (kod: RW200017254526), której stan określony
został jako zły, ale dla której nie stwierdzono zagrożenia ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych, którymi dla wskazanej części wód są: osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego i osiągnięcie dobrego stanu chemicznego.



2.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą
roślinną

Teren opracowania stanowią, zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym 0013 Lubień,
działki o numerach ewid.: 329/2 oraz 502. Ich łączna powierzchnia wynosi 4,667 ha i zgodnie
z klasyfikacją użytków gruntowych składają się na nie w całości jako grunty orne (R) wraz
z przypisanymi im klasami bonitacyjnymi: RIVa, RIVb i RV (tab. 9). Nie są to grunty
podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1326). Teren inwestycji
wyznaczony został na gruntach ornych IVa i IVb klasy bonitacyjnej (rys. 8).
Tab. 9. Klasyfikacja i powierzchnia gruntów terenu inwestycji
Lp.

Identyfikator działki
ewidencyjnej

1.

101008_2.0013.502

2.

101008_2.0013.329/2

Opis i oznaczenie użytków

Przybliżona
powierzchnia działki [ha]

grunty orne (RIVa)
grunty orne (RIVb)
grunty orne (RV)
grunty orne (RIVa)
grunty orne (RIVb)
grunty orne (RV)
Razem [ha]

0,782
0,486
0,066
2,008
1,156
0,169
4,667

źródło: opracowanie własne na podstawie wypisów z rejestru gruntów
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Rys. 8. Lokalizacja terenu inwestycji względem klasoużytków terenu opracowania

źródło: opracowanie własne na podstawie Krajowej Ewidencji Gruntów i Budynków

W celu dokonania rozpoznania przyrodniczego terenu opracowania oraz oszacowania
jego wartości przyrodniczej, w dniu 20 maja 2021 roku, przeprowadzono inwentaryzację
przyrodniczą działek terenu inwestycji oraz ich otoczenia.
Oprócz waloryzacji przyrodniczej, pod uwagę wzięto ewentualne trudności przy
sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, jak również uwarunkowania
terenowe rzutujące na techniczny aspekt zagospodarowania przedmiotowych działek
instalacją fotowoltaiczną – zacienienia powstające w wyniku obecności terenów
zadrzewionych w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych działek.
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Otoczenie przedmiotowych działek
W otoczeniu miejsca planowanej inwestycji znajdują się:
 od wschodu – nieużytkowane grunty orne, porośnięte roślinnością zielną, głównie
perzem Elymus repens, w części północnej zabudowa zagrodowa (dz. nr 330),
 od północy – droga o nawierzchni bitumicznej oraz zabudowa zagrodowa (dz. 329/1),




od zachodu – nieużytkowane grunty orne, porośnięte w znacznej części
zadrzewieniami sosny zwyczajnej Pinus sylvestris w wieku od kilku do około 20 lat;
fragmenty pozbawione drzew pokrywa uboga murawa zdominowana przez trawy
i jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, w części północnej występuje zabudowa
zagrodowa (dz. nr 328),
od południa – bór mieszany w wieku około 100 lat, zdominowany przez sosnę
zwyczajną i dąb szypułkowy Quercus robur.

Szata roślinna terenu przedmiotowych działek
Niemal cały teren opracowania stanowią grunty orne z uprawą zboża. Na polach nie
występują miedze, ani okrajki z naturalną roślinnością. Północną, niewielką część obu
działek zajmuje roślinność związana z zabudową zagrodową – prawdopodobnie pozostałość
po ogrodzie i sadzie. Nie występują tutaj chronione gatunki roślin, grzybów czy porostów
wymienione w rozporządzeniach Ministra Środowiska:
 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014
poz. 1408),
 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz.
1409).
Nie jest to również typ środowiska, który zgodnie z załącznikiem nr 1 Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory oraz załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 1713) wymagałby
specjalnej ochrony.
Fauna terenu przedmiotowych działek
Fauna terenu planowanej inwestycji jest uboga, typowa dla siedlisk segetalnych
i synatropijnych. W dniu przeprowadzania oględzin terenu, na gruntach ornych terenu
inwestycji, stwierdzono obecność tylko jednego gatunku objętego ochroną ścisłą –
skowronka Aluda arvensis oraz jednego gatunku ssaka nie objętego ochroną – sarnę
Capreolus capreolus. Brak drzew i krzewów na przedmiotowych działkach, jak również brak
naturalnej roślinności znacząco ograniczają tu możliwości występowania gatunków
chronionych ptaków lęgowych. Gatunki takie występować mogą natomiast na terenach
sąsiednich i wykorzystywać teren przedmiotowych działek do pobierania pokarmu. Poniżej
prezentuje się dokumentację fotograficzną terenu opracowania i terenów sąsiednich.
Przyszła inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla zwierząt, w tym ptaków
lęgowych, żerujących czy też przelatujących oraz ewentualnych gatunków objętych ochroną
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mogących potencjalnie wykorzystywać ten teren. W celu ochrony potencjalnie występującej
na terenie przyszłej inwestycji fauny, proponuje się zastosowanie rozwiązań chroniących
środowisko, wymienionych w pkt 6 karty i dotyczących prowadzenia prac zimnych poza
okresem lęgowym oraz zastosowania ogrodzenia terenu inwestycji umożliwiającego migrację
drobnych zwierząt. Budowa jak i eksploatacja instalacji, po zastosowaniu rozwiązań
chroniących środowisko, w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na ich procesy życiowe.
Fot. 1. Teren planowanej inwestycji – widok w kierunku południowym

źródło: wizyta terenowa, maj 2021 r.

Fot. 2. Teren planowanej inwestycji – widok w kierunku północno-wschodnim

źródło: wizyta terenowa, maj 2021 r.
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Fot. 3. Teren planowanej inwestycji wraz z otoczeniem od strony zachodniej

źródło: wizyta terenowa, maj 2021 r.

Fot. 4. Teren planowanej inwestycji wraz z otoczeniem od strony wschodniej

źródło: wizyta terenowa, maj 2021 r.
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Fot. 5. Otoczenie terenu inwestycji od strony południowej

źródło: wizyta terenowa, maj 2021 r.

Fot. 6. Otoczenie terenu inwestycji od strony zachodniej i północnej

źródło: wizyta terenowa, maj 2021 r.

Biorąc pod uwagę charakter omawianego obszaru i wynikający z niego bardzo niski
stopień zróżnicowania siedlisk oraz brak naturalnych biotopów należy stwierdzić, że
różnorodność biologiczna miejsca planowanej inwestycji jest niska.
Następnie, podczas wizyty w terenie dokonano również obserwacji istniejącego na
terenach sąsiednich drzewostanu, celem określenia czy może on powodować istotne
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zacienienia na terenie projektowanej inwestycji, a tym samym rzutować na końcowe uzyski
energii i opłacalność inwestycji. Poniżej prezentuje się lokalizację oraz wysokość zadrzewień
„kładących” się cieniem na teren planowanej inwestycji. Zadrzewienia te oznaczono na
rysunku kolorami:
 fioletowy – pas zadrzewień o długości ok. 60 m i wysokości drzew ok. 26 m*,
 pomarańczowy – dł. 260 m (drzewa blisko granicy – korony wchodzą na teren
inwestycji), wys. drzew 10 m*,



żółty – dł. 140 m (drzewa w odległości ok. 1-2 m od granicy), wys. drzew 4 m*,
zielony – dł. 90 m (drzewa w odległości ok. 1-2 m od granicy), wys. drzew 3 m*.

* wysokość zmierzona z dokładnością 0,5 m

Rys. 9. Drzewa w sąsiedztwie terenu inwestycji, mogące powodować efekt zacieniania instalacji

źródło: opracowanie własne na podstawie https://geoportal.lodzkie.pl/imap/

Zagadnienie to zobrazowano szczegółowo na podkładzie mapy ewidencyjnej
(załącznik nr 7).
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3.

Rodzaj technologii

Ogólna charakterystyka technologiczna przedsięwzięcia
Inwestor planuje zrealizować przedsięwzięcie polegające na wykorzystaniu energii
promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. Będzie to instalacja
odnawialnego źródła energii w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego
2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 610 ze zm.),
zgodnie z którymi za instalację odnawialnego źródła energii uważa się instalację stanowiącą
wyodrębniony zespół:
a) urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne
i handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, lub
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służących
do wytwarzania biogazu rolniczego
– a także połączony z tym zespołem magazyn energii elektrycznej lub magazyn biogazu
rolniczego.
W ramach przedmiotu inwestycji projektowana jest budowa obiektów oraz
infrastruktury technicznej służących do wytwarzania i przesyłu (do krajowej sieci) energii
elektrycznej produkowanej z energii słońca. W skład instalacji wchodzić będą moduły
fotowoltaiczne zainstalowane na stołach posadowionych bezpośrednio w gruncie, falowniki,
stacje transformatorowe, linie kablowe niskiego i średniego napięcia, linie światłowodowe,
utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu oraz monitoring przemysłowy.
Fotowoltaika jest technologią wykorzystującą zjawisko fotowoltaiczne, polegające na
generowaniu siły elektromotorycznej w złączu półprzewodnikowym pod wpływem
promieniowania świetlnego. Technologia ta opiera się na wykorzystaniu paneli
fotowoltaicznych, które dzięki swojej konstrukcji pochłaniają część promieniowania
słonecznego i przekształcają je na energię elektryczną. Panele stanowią zestaw wzajemnie
połączonych elektrycznie modułów fotowoltaicznych, zmontowanych i okablowanych,
przewidzianych do instalowania w danej sekcji pola. Są to inaczej zwane zestawy
fotowoltaiczne. Zestaw taki określa się generatorem, gdyż jest zdolny do przekształcania
energii promieniowania słonecznego na energię prądu stałego. Każdy moduł fotowoltaiczny
złożony jest natomiast z pojedynczych ogniw fotowoltaicznych.
Ogniwo fotowoltaiczne jest więc najmniejszym elementem fotowoltaicznym
przekształcającym promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną.
Surowcem wykorzystywanym do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wysokiej czystości
krzem krystaliczny (c-Si). W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy. Na jedną
stronę płytki nanosi się pierwiastek mający o jeden elektron więcej od krzemu, a na drugą
pierwiastek mający o jeden elektron mniej. W wyniku tego, w budowie każdego ogniwa
wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną (+) i negatywną (-). Pomiędzy tymi warstwami,
w momencie gdy w ogniwo trafiają promienie słoneczne, wytwarza się napięcie.
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Rys. 10. Budowa przykładowego modułu fotowoltaicznego złożonego z ogniw polikrystalicznych

źródło: Piliński M., 2013, Podstawy projektowania systemów fotowoltaicznych.
Terminologia, elementy systemu – cz. 1, (w:) Kozińska M. (red.), Magazyn
Fotowoltaika, nr kwartalnika 1/2013, Warszawa

Pojedyncze ogniwo wytwarza niewielkie napięcie, dlatego by można było stosować je
na skalę przemysłową, koniecznym jest łączenie ogniw szeregowo w moduły. Ponieważ
ogniwa są cienkie i kruche, chroni się je poprzez umieszczenie ich, w odpornych na warunki
pogodowe ramach z fragmentem przezroczystego, twardego szkła. Moduły takie mają kształt
prostokąta i grubość kilku centymetrów. Z połączenia od kilkunastu do kilkudziesięciu ogniw
uzyskujemy więc moduł, a z połączenia modułów – panel.
Moduły łączy się następnie szeregowo w tzw. łańcuchy (ang. string). W takim układzie
sumują się napięcia na poszczególnych modułach, a przez wszystkie moduły płynie prąd
o tej samej wartości. Natężenie prądu zmienia się natomiast wprost proporcjonalnie do
poziomu natężenia promieniowania. Przy połączeniu szeregowym niezwykle istotną jest więc
zasada najsłabszego ogniwa w łańcuchu, która mówi że wszystkie pozostałe moduły pracują
tak wydajnie, jak najsłabszy z nich. Zasada ta ma znaczenie nie tylko przy wyborze modułów
(np. jeśli producent oferuje tolerancję mocy od -5% do +5%, to gdy w łańcuchu znajdzie się
moduł o mocy o 5% mniejszej od znamionowej to cały łańcuch generował będzie o 5% mniej
energii), ale również przy projektowaniu. I tak, przy projektowaniu farm fotowoltaicznych
istotnym jest by wszystkie moduły złączone w jeden string (połączone szeregowo w jeden
łańcuch):
1. pochodziły od jednego producenta, były tego samego typu i tej samej mocy
znamionowej,
2. były ustawione pod tym samym kątem nachylenia i azymutem,
3. nie były nierównomiernie zacieniane.
Wszystkie powyższe warunki będą spełnione dla przedmiotowej instalacji.
Podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej są moduły fotowoltaiczne. To one
bezpośrednio przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną prądu stałego.
Planując wprowadzanie wyprodukowanej energii do sieci energetycznej wymagane jest by
przebiegi napięcia i prądu były sinusoidalne (zmienne). Wykorzystanie paneli
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fotowoltaicznych wymaga więc zainstalowania przemienników częstotliwości (falowników),
czyli urządzeń przetwarzających prąd stały na wyjściowy prąd przemienny. Falowniki
(spolszczona nazwa to inwertery) przyłączane są do danego „łańcucha” i lokalizowane
bezpośrednio na konstrukcji stołu. Jednym z istotnych parametrów rozróżniających
poszczególne falowniki jest moc nominalna falownika, czyli moc jaką może oddać do sieci
elektrycznej po stronie zmiennoprądnej, inaczej tzw. moc wyjściowa. Aktualnie, Inwestorom
proponowane są dwa rozwiązania w tym zakresie:


posadowienie zbiorczej stacji falowników, obsługującej większą liczbę modułów – tzw.
falowniki centralne, lub
 montaż większej liczby małych falowników, obsługujących mniejszą liczbę modułów –
tzw. falowniki rozproszone.
Inwertery (falowniki) rozproszone cechują się niewielkim rozmiarem. Dzięki obsłudze
mniejszej liczby paneli, w przypadku awarii jednego z inwerterów pozostała, sprawna część
farmy fotowoltaicznej nadal produkuje energię elektryczną. W przypadku awarii inwertera
centralnego znaczna część farmy fotowoltaicznej (często cała farma) przestaje funkcjonować
na czas awarii. Warto zwrócić również uwagę, że w przypadku inwerterów centralnych
serwis i naprawa tych urządzeń odbywać się może wyłącznie na terenie farmy
fotowoltaicznej. Z kolei ze względu na mniejsze rozmiary inwerterów rozproszonych, serwis
tych urządzeń może odbywać się również poza farmą (np. w serwisie producenta).
W celu zoptymalizowania kosztów realizacji elektrowni fotowoltaicznej i ograniczenia
spadków napięcia, odchodzące od falowników rozproszonych kable łączy się ze sobą w tzw.
szafkach krosujących czyli inaczej złącza kablowe. Z których wyprowadza się następnie
jeden wspólny przewód bezpośrednio do stacji transformatorowej.
Niezależnie od rodzaju falownika i wielkości mocy, falowniki wytwarzają niskie
napięcie, dlatego też przy farmach fotowoltaicznych montowane są transformatory
zamieniające nN na SN. W kontenerowej stacji transformatorowej montowany jest
transformator, którego zadaniem jest podnoszenie napięcia prądu wytworzonego przez
zestaw fotowoltaiczny do wartości wymaganej przez sieć, do której instalacja jest
przyłączona.
W celu połączenia poszczególnych elementów przedsięwzięcia w całość projektuje się
infrastrukturę elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną. Ta pierwsza złożona jest z linii
kablowych niskiego napięcia (nN) do połączeń moduły-falowniki, falowniki-skrzynki oraz
skrzynki – transformator. Infrastruktura telekomunikacyjna służy z kolei do transmisji danych.
Charakterystyka
projektowanych
rozwiązań
i
poszczególnych
obiektów
przedsięwzięcia
Biorąc pod uwagę informacje zawarte wyżej, w projektowanej lokalizacji przewiduje się
realizację instalacji fotowoltaicznej, w skład której wchodzić będą:
 panele fotowoltaiczne posadowione na stołach fotowoltaicznych,
 zespoły falowników rozproszonych,
 podpanelowe okablowanie niskiego napięcia
 złącza kablowe (szafki krosujące),
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 maksymalnie trzy stacje transformatorowe nn/SN,
 podziemne kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
Dodatkowo, w celu właściwej i bezpiecznej obsługi inwestycji, wykonane zostaną:
 ogrodzenie terenu inwestycji,



system monitoringu przemysłowego,
niezbędne utwardzenia terenu, służące obsłudze stacji transformatorowych,



niezbędne oświetlenie terenu inwestycji.
Projektowane panele fotowoltaiczne zrealizowane zostaną z modułów złożonych
z ogniw fotowoltaicznych i ułożone zostaną na stołach fotowoltaicznych o konstrukcji
stalowej lub/i aluminiowej. Stoły te posadowione zostaną bezpośrednio w gruncie. Jako
fundament dla posadowienia konstrukcji stołów fotowoltaicznych zastosowany zostanie profil
wbijany, dostarczany i montowany przez dostawcę urządzenia wg zaleceń producenta.
Geometria profilu dobrana zostanie do obciążeń statycznych i dynamicznych. Projektuje się
zastosowanie konstrukcji wolnostojącej przeznaczonej do mocowania modułów
fotowoltaicznych, opierającej się na podwójnych stalowych podporach wbijanych w podłoże.
Liczba zaprojektowanych modułów w wariancie wybranym do realizacji to maksymalnie
4700 sztuk. Aktualnie standardowo projektowane moduły posiadają jednostkową moc ok.
450Wp, co łącznie dałoby moc instalacji na poziomie ok. 2,115 MWp. Z uwagi jednak na
dynamiczny rozwój przedmiotowej technologii i pojawiające się już powoli na rynku moduły o
większych mocach (nawet 605 Wp), należy przewidzieć, że przy tej samej liczbie modułów
łączna moc instalacji może ulec zwiększeniu, w miarę dostępności mocniejszych modułów.
Stąd też maksymalna wnioskowana moc instalacji to do 2,8 MW.
Moduły fotowoltaiczne połączone zostaną szeregowo w tzw. stringi (łańcuchy) za
pomocą dedykowanych kabli niskiego napięcia (strona stałoprądowa moduły – falowniki)
w zestawy zdolne do wytwarzania energii elektrycznej. Kable te mocowane będą do
konstrukcji nośnej paneli fotowoltaicznych poniżej paneli (por. fot. 7).
Fot. 7. Podpanelowe okablowanie niskiego napięcia

źródło: zasoby własne

Następnie, kable te podłączane są do falowników służących zamianie prądu stałego na
prąd zmienny. W wariancie zaproponowanym przez inwestora przewidziano montaż
falowników rozproszonych. Maksymalna moc jednostkowa montowanych aktualnie
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falowników wynosi od 25kW do 200kW, w zależności od projektu i względów
ekonomicznych. Dla planowanej inwestycji przewiduje się, że będą to inwertery o mocy ok.
40-50 kW, jednak należy pozostawić pewną dowolność w ich doborze na etapie
sporządzania projektu, z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój tej branży i konkurencyjność
firm oferujących ten produkt. Stąd wnioskuje się o zapis o mocy jednostkowej falownika od
36kW do 200kW. Liczba falowników (inwerterów), w zależności od ich jednostkowej mocy,
jak również od ostatecznej mocy instalacji fotowoltaicznej, wyniesie więc od 11 do 78 sztuk.
Dobór rodzaju i liczby falowników nastąpi na etapie sporządzania projektu branży
elektroenergetycznej i uzależniony zostanie od ostatecznej mocy farmy fotowoltaicznej
i pojedynczych modułów.
Rys. 11. Przykładowy falownik o mocy 100kW

źródło: karta katalogowa SUN2000-100KTL-M1 produkcji Huawei

Z każdego z falowników wyprowadzone zostaną kable niskiego napięcia, grupowane
następnie w podzespoły w złączach kablowych. Ich liczba dobrana zostanie odpowiednio do
liczby falowników. Zastosowanie złączy kablowych (tzw. szafek krosujących) służy
połączeniu sekcji falowników i ograniczeniu tym samym ilości kabli i liczby pól w stacji
transformatorowej.
W celu transformacji prądu z niskiego napięcia na napięcie średnie na terenie
projektowanej inwestycji powstaną również maksymalnie trzy kontenerowe stacje
transformatorowe nN/SN, do których podłączone zostaną poszczególne falowniki poprzez
podziemne linie kablowe nN (strona zmiennoprądowa falownik – transformator).
Szczegółowy dobór każdej ze stacji i ich wyposażenia oraz konfiguracji należy skonsultować
z producentem stacji po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci.
Transformator, którego zadaniem będzie podnoszenie napięcia prądu wytworzonego
przez panele do wartości wymaganej przez sieć, będzie transformatorem olejowym.
Transformatory takie są hermetycznie napełniane olejem mineralnym w celu całkowitego
wyeliminowania przebić napięciowych. Każde ze stanowiska transformatora wyposażone
zostanie w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju
krążącego w układzie.
Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej
Podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej, umożliwiającym pozyskiwanie
energii elektrycznej, są moduły fotowoltaiczne. To one bezpośrednio przetwarzają
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promieniowanie słoneczne na energię elektryczną prądu stałego. Planując wprowadzanie
wyprodukowanej energii do sieci energetycznej wymagane jest natomiast zainstalowanie
tzw. falowników, czyli urządzeń przetwarzających prąd stały na wyjściowy prąd przemienny
o wartości skutecznej 230V. Następnie, w celu zoptymalizowania kosztów realizacji
elektrowni fotowoltaicznej i ograniczenia spadków napięcia, odchodzące od falowników kable
łączy się ze sobą w tzw. szafkach krosujących, czyli inaczej złączach kablowych, z których
wyprowadza się następnie jeden wspólny przewód bezpośrednio do stacji transformatorowej.
W kontenerowej stacji transformatorowej montowany jest transformator, którego
zadaniem jest podnoszenie napięcia prądu wytworzonego przez zestaw fotowoltaiczny do
wartości wymaganej przez sieć, do której instalacja jest przyłączona.
Schematycznie można przedstawić to w następujący sposób.
Rys. 12. Schematyczne przedstawienie podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej

źródło: opracowanie własne

Dla przedmiotowej instalacji brak jest możliwości jednoznacznego określenia miejsca
jej przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestor nie posiada
wydanych warunków przyłączenia do sieci. Wynika to z przeszkód systemowo – prawnych.
Operator sieci, do której zostanie podłączona instalacja, nie może określić miejsca i sposobu
wykonania infrastruktury przyłączeniowej do czasu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ta z kolei nie może zostać wydana przed uzyskaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym, punkt przyłączenia
farmy do sieci operatora elektroenergetycznego nie został jeszcze jednoznacznie określony.
Można jednak z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazać, bazując na
dotychczasowym
doświadczeniu
autora
opracowania
i
projektanta
branży
elektroenergetycznej, że najbardziej prawdopodobnym będzie podłączenie projektowanej
farmy fotowoltaicznej do przebiegającej równoleżnikowo przez miejscowość Lubień, po
północnej stronie drogi (w odległości ok. 170 m od jezdni), napowietrznej linii średniego
napięcia.
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Infrastruktura przyłączeniowa realizowana będzie w technologii linii kablowej średniego
napięcia. Linia kablowa nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839), w związku z czym jej budowa nie będzie wymagać uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Linia ta poprowadzona zostanie bez konieczności
prowadzenia wycinki drzew i krzewów, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi
i środowiska.
Obsługa obiektu, zaplecze budowy i nadzór nad instalacją
Obsługa komunikacyjna, czyli dojazd do terenu inwestycji, odbywać się będzie poprzez
zjazd z drogi publicznej relacji Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola. Następnie,
komunikację wewnętrzną umożliwi droga dojazdowa do obsługi stacji transformatorowych
oraz nieutwardzone przejścia techniczne pomiędzy stołami.
Podczas etapu budowy, w obrębie terenu inwestycji, wydzielone zostanie zaplecze
budowy, gdzie znajdzie się kontener stanowiący magazyn dla sprzętu wykorzystywanego
podczas budowy konstrukcji wspornych oraz toaleta niewymagająca podłączenia do sieci
wodno – kanalizacyjnej. Zaplecze wydzielone zostanie w północnej części terenu inwestycji,
na obecnych gruntach ornych.
W celu zapewnienia właściwej i bezpiecznej obsługi inwestycji, a także zabezpieczenia
jej przed dostępem osób niepożądanych, wykonane zostaną:
 ogrodzenie terenu,
 system monitoringu przemysłowego,
 niezbędne oświetlenie.
Aby zapewnić możliwość dyspersji kręgowców i umożliwić utrzymanie równowagi
przyrodniczej na terenie rolnym, zaleca się wykonać ogrodzenie terenu inwestycji bez
podmurówki, z pozostawieniem wolnej przestrzeni co najmniej 15 cm od ziemi. Dodatkowo,
ogrodzenie to wykonane zostanie w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt,
tj. zastosowany zostanie w dolnej części ogrodzenia pełny splot siatki, z zamkniętymi
oczkami. Nie planuje się zastosowania elektronicznego systemu przewodowego ani systemu
płoszenia zwierząt. Zaleca się również, by planowane ogrodzenie wykonać jako ażurowe
(np. tzw. siatka autostradowa lub leśna), w kolorze zielonym, szarym, bądź brązowym co
zapewni jego estetyczny wygląd, niewyróżniający się znacząco na tle otoczenia. Ogrodzenie
to będzie mieć wysokość od ok. 1,8 m do ok. 2,2 m n.p.t.
Monitoring terenu inwestycji zaplanowano w celu zabezpieczenia inwestycji przed
nieupoważnionym dostępem osób trzecich, jak również w celach informacyjnych podczas
ewentualnych awarii czy uszkodzeń instalacji. Będzie to typowy monitoring przemysłowy.
Przedmiotowa farma nie będzie oświetlona w czasie normalnej pracy instalacji.
Niemniej jednak, oświetlenie farmy fotowoltaicznej jest potrzebne na czas prowadzenia prac
remontowych, serwisowych, porządkowych. Oświetlenie takie będzie załączane ręcznie
przez pracowników wykonujących ww. prace, jeśli będą one prowadzone po zmierzchu (np.
zimą, kiedy dzień jest krótszy). Oświetlenie takie wykonane zostanie w obrębie stacji
transformatorowych, wjazdu i na ogrodzeniu inwestycji, w założonych w projekcie odstępach.
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Pozostałe cechy charakterystyczne instalacji:


moduły wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną,



moduły zaprojektowane zostaną na stołach fotowoltaicznych o kącie nachylenia połaci
25°-30°,
elementy konstrukcyjne stołów wbijane będą lub wkręcane bezpośrednio w grunt na
głębokość dostosowaną do warunków geotechnicznych podłoża,
minimalna odległość w jakiej zamontowane zostaną moduły fotowoltaiczne od granic
sąsiednich działek, nienależących do Wnioskodawcy, wyniesie 3 m,
maksymalna wysokość konstrukcji wsporczej to 3 m n.p.t.,






4.

panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone w zintegrowany system magazynowania
energii (akumulatory).

Ewentualne warianty przedsięwzięcia, w tym wariant zerowy

Zaniechanie realizacji inwestycji, czyli tzw. wariant zerowy, charakteryzowałoby się
brakiem ingerencji w obecny stan środowiska naturalnego w miejscu lokalizacji
przedsięwzięcia, tzn. brakiem bezpośredniego zajęcia terenu oraz wprowadzania zmian
w krajobrazie. W wyniku zaniechania budowy przedmiotowego przedsięwzięcia nie
wystąpiłyby również zmiany w użytkowaniu terenu inwestycji – byłby on nadal użytkowany
jako grunty orne. Ostatecznie jednak wariant ten wiązałby się również z zaniechaniem
produkcji energii elektrycznej. Zakładając roczny uzysk z 1 MWp instalacji fotowoltaicznej
(1000 kWp) w projektowanej lokalizacji na poziomie ok. 963 MWh/rocznie, przewidywany
całkowity uzysk energii elektrycznej z projektowanej instalacji mógłby wynieść średnio 2036
MWh w skali roku, zakładając moc pojedynczych modułów na poziomie 450Wp (963 MWh x
2,115 MWp). Energia ta pochodziłaby z odnawialnego, tzw. czystego źródła energii.
Przyjmując, że średnie roczne zużycie energii elektrycznej na 1 osobę wynosi ok.
860kWh/rok (dane GUS 2018 r.), wówczas możliwa do wyprodukowania energia
elektryczna pochodząca z projektowanej farmy fotowoltaicznej byłaby w stanie pokryć
roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną średnio dla ok. 2360 osób. W sytuacji
niepodejmowania przedsięwzięcia wyżej wskazana ilość energii wyprodukowana będzie
musiała zostać przez inne źródło, niekoniecznie odnawialne i ekologiczne. Produkcja energii
elektrycznej Polsce oparta jest głównie na węglu kamiennym i brunatnym, a więc na
konwencjonalnych źródłach energii, które charakteryzują się zdecydowanie większym
(w intensywności i zasięgu) negatywnym oddziaływaniem na środowisko i warunki zdrowia
i życia ludzi aniżeli oddziaływanie przedmiotowej instalacji. Brak działań zmierzających do
realizacji przedsięwzięcia nie ma więc uzasadnienia z punktu widzenia ochrony środowiska
oraz warunków zdrowia i życia ludzi. Projektowana instalacja jest proekologiczna, a jej
lokalizacja niesie ze sobą minimalny, negatywny wpływ na środowisko, ograniczony głównie
do zmian w lokalnym krajobrazie.
Ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia
Poprzez wariantowanie przedsięwzięcia należy rozumieć m.in. możliwość uzyskania
tego samego efektu technologicznego w inny dostępny sposób lub możliwość uzyskania
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tego samego efektu technologicznego w innej lokalizacji. W tym kontekście istnieje
możliwość rozważenia następujących wariantów:
w zakresie wyboru systemu ustawienia paneli fotowoltaicznych względem
promieniowania:
a) system tradycyjny,
b) system nadążny.
Ponieważ ilość energii jaką uda się wytworzyć za pomocą paneli fotowoltaicznych
zależy nie tylko od sprawności modułu, ale również od ilości promieniowania słonecznego
docierającego do powierzchni ziemi, istotnym jest położenie instalacji względem
przemieszczania się Słońca po niebie. Przemieszczanie to nie ogranicza się tylko do ruchu
ze wschodu na zachód, ale w zależności od pór roku zmienia się również wysokość Słońca
na nieboskłonie, a tym samym kąt pod jakim jego promienie docierają na powierzchnię
Ziemi. Dla środkowej Polski największy kąt powstaje w dniu przesilenia letniego – 21
czerwca w godzinach okołopołudniowych i wynosi on 60°, a najmniejszy w dniu 21 grudnia
i wynosi on 13°. Największą sprawność przetwarzania energii słonecznej w energię
elektryczną otrzymuje się natomiast gdy kąt padania jego promieni jest prostopadły
względem modułu (wynosi 0o), dlatego najbardziej wydajne są tzw. systemy nadążające za
ruchem Słońca (ang. cracking systems). W systemie nadążnym panele montowane są na
obrotowych stołach, które zmieniają swoje położenie w zależności od położenia Słońca,
a ilość wytworzonej energii zwiększa się nawet o 40% w stosunku do systemów
tradycyjnych (nieruchomych, stałych modułów). Niemniej jednak, póki co systemy nadążne
wciąż są bardzo wysokie – trackery zwiększają koszt instalacji paneli nawet o 60-100%.
Ponadto przy takim rozwiązaniu koniecznym jest montaż wielu elementów ruchomych, które
wymagają stałej konserwacji i serwisu. Zwiększa się więc ryzyko wystąpienia problemów
technicznych. Dlatego też najczęściej Inwestorzy decydują się na montaż systemów
tradycyjnych. Wówczas istotnym jest przeanalizowanie kąta padania promieni słonecznych
oraz ostatecznego kąta ustawienia modułów. W okresie zimy, gdy Słońce wędruje nisko po
nieboskłonie najlepszym jest ustawienie modułów pod dużym kątem względem ziemi (5060o), a małym w okresie letnim (20-30o). Dla takich kątów i pór roku ilość pozyskanej energii
będzie najbardziej optymalna. Jeśli jednak celem jest produkcja jak największej ilości energii
przez cały rok, optymalnym kątem nachylenia modułów dla inwestycji lokalizowanych
w Polsce jest kąt ok. 25-35 stopni.
Planowane moduły fotowoltaiczne zainstalowane będą na stołach o nachyleniu
ok. 25-30o w systemie tradycyjnym.
1)

2)
a)
b)

w zakresie wyboru rodzaju transformatora:
suchy transformator żywiczny,
transformator olejowy.
W energetyce odnawialnej powszechnie stosuje się oba wskazane rozwiązania.
Transformatory suche są coraz częściej stosowane ze względu na fakt, że są niepalne,
samogasnące i nie powodują zagrożenia skażenia środowiska. Transformatory żywiczne nie
wymagają również czynności konserwacyjnych. Są przystosowane do pracy w środowiskach
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wilgotnych i mocno zanieczyszczonych. Chłodzenie transformatora jest naturalne i odbywa
się poprzez odpowiednie parametry otworów wentylacyjnych pomieszczenia, w którym
pracuje. Innym rozwiązaniem dostępnym na rynku są transformatory olejowe. Są one
hermetycznie napełniane olejem mineralnym w celu całkowitego wyeliminowania przebić
napięciowych. Olej w przypadku tych transformatorów pełni rolę elementu izolacyjnego. Są
one najczęściej używane przy większych mocach i mają mniejsze wymiary od
transformatorów suchych. Przy montażu transformatorów olejowych wykonywane są misy
olejowe zdolne pomieścić ponad 100% oleju krążącego w układzie. Rodzaj transformatora
dobiera się w taki sposób, aby uzyskać najwyższą skuteczność w chłodzeniu, gdyż
w przypadku nieodpowiedniej skuteczności chłodzenia, transformatory nie będą mogły
zapewnić właściwej niezawodności i bezpieczeństwa.
Dla przedmiotowej instalacji zaplanowano realizację maksymalnie do 3
kontenerowych stacji transformatorowych wyposażonych w transformatory olejowe.
w zakresie wyboru lokalizacji przedsięwzięcia:
Na wstępnym etapie projektowania inwestycji zaproponowano zagospodarowanie
całego terenu opracowania pod projektowaną instalację fotowoltaiczną. Przeprowadzone
analizy wykazały jednak, że z uwagi na występujące, głównie w południowej części
omawianego terenu, wysokie zadrzewienia, „rzucające” cień na teren opracowania,
zagospodarowywanie przedmiotowych działek w ich południowej części nie miałoby
uzasadnienia ekonomicznego.
Następnie, biorąc pod uwagę zalecenia przyrodnicze, wskazujące na zasadność
pozostawienia wolnej przestrzeni do ok. 200 m od południowych granic terenu opracowania
celem swobodnej migracji zwierząt na tym terenie, do dalszych analiz przyjęto dwa warianty
lokalizacyjne inwestycji:
– wariant A – uwzględniający zalecenie odsunięcia się na odległość ok. 200 od
południowej granicy działek celem pozostawienia przestrzeni dla swobodnej migracji
zwierząt oraz zalecenie odsunięcia się od skraju lasów, mogących powodować
zacienienie planowanej inwestycji;
– wariant B – założono zagospodarowanie całego terenu inwestycji, nie uwzględniając
pozostawienia przestrzeni wolnych celem swobodnej migracji zwierząt, ani nie
odsuwając się od granic lasów, mogących dawać zacienienie.
W wariancie A schemat odsunięcia modułów prezentuje się następująco:
 od drzew o wysokości 10 m, zlokalizowanych po zachodniej stronie terenu,
zalecane jest odsunięcie się na odległość min. 20 m od ściany lasu,
 od drzew o wysokości 26 m, zlokalizowanych na południe, konieczne jest
odsunięcie się na odległość min. 100 m (jako że w wariancie tym uwzględnia się
pozostawienie wolnej przestrzeni ok. 200 m umożliwiającej migrację zwierząt
odległość ta będzie zachowana).
3)

Następnie, dla obu wariantów, przyjęto poniższe założenia koncepcyjne:
– moduły ustawiono w odległości ok. 3 metrów od zewnętrznych granic terenu
opracowania celem pozostawienia przejść technicznych dla obsługi paneli,
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farmę fotowoltaiczną odsunięto od drogi gminnej na odległość ok. 50 m wgłęb terenu
celem odsunięcia się od istniejącej tu zabudowy,
moduły posadowiono na stołach fotowoltaicznych o kącie nachylenia 28°,
odległość między stołami fotowoltaicznymi – ok. 7 m,
przejścia rewizyjne między stołami fotowoltaicznymi – ok. 1 m,
do obliczeń planowanego uzysku energetycznego przyjęto moduły monokrystaliczne o
mocy 450 Wp.

–
–
–
–
–

Analizę powyższych uwarunkowań dla obu wariantów przedstawiono w załączeniu
(załączniki nr: 1.1A, 1.1B i 1.2A, 1.2B).
SYMULACJA UZYSKÓW z 1MWp INSTALACJI dla analizowanych wariantów
Szacunki opracowano w oparciu o oprogramowanie PVGIS z zastosowaniem bazy
danych promieniowania słonecznego PVGIS-SARAH. Przewidywany roczny uzysk z 1 MWp
instalacji fotowoltaicznej (1 000 kWp) dla przyjętych założeń:
–
–

około 963 MWh / rocznie (962 539 kWh / rocznie) – wariant A,
około 904 MWh / rocznie (903 848 kWh / rocznie) – wariant B.
Rys. 13. Podsumowanie prognozowanego
uzysku rocznego – wariant A

źródło: wyniki na podstawie PVGIS
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Rys. 14. Podsumowanie prognozowanego
uzysku rocznego – wariant B

źródło: wyniki na podstawie PVGIS
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Rys. 15. Podsumowanie prognozowanego uzysku miesięcznego w kWh – wariant A

źródło: wyniki na podstawie PVGIS

Rys. 16. Podsumowanie prognozowanego uzysku miesięcznego w kWh – wariant B

źródło: wyniki na podstawie PVGIS

Tab. 10. Porównanie analizowanych wariantów
Lp.

Wskazanie

Jednostka

Wariant A

Wariant B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba modułów
Moc pojedynczego modułu
Łączna moc instalacji
Przewidywany całkowity roczny uzysk energii
Powierzchnia zabudowy modułów w rzucie pionowym
Łączne straty systemu PV

[szt.]
[Wp]
[~MWp]
[~MWh]
2
[~m ]
%

4 700
450
2,115
2 036
9 020
23,39

7 000
450
3,150
2 847
13 435
28,06

źródło: opracowanie własne na podstawie PVGIS
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Biorąc pod uwagę występowanie terenów leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
inwestycji, głównie od jego południowej strony, co rzutować będzie na produkcję energii
elektrycznej, jak również uwzględniając zalecenia przyrodnicze, wskazujące na zasadność
pozostawienia ok. 200 m przestrzeni w południowej części terenu opracowania bez
zagospodarowania, jako wariant najkorzystniejszy z punktu widzenia ekonomicznego
i przyrodniczego wskazuje się wariant A, ostatecznie wybrany do realizacji.

5.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw
oraz energii

Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z największym zapotrzebowaniem
na materiały konstrukcyjne. Będą to gotowe elementy w postaci wsporników stołów
fotowoltaicznych, modułów fotowoltaicznych, urządzeń elektrycznych (falowników, szafek
krosujących) oraz okablowania. Etap ten, co do zasady, nie będzie wiązał się
z koniecznością zużycia wody na cele budowlane. Przewiduje się posadowienie konstrukcji
wsporczych bezpośrednio w gruncie poprzez palowanie. Etap realizacji wymagać będzie
natomiast zaopatrzenia w wodę na potrzeby bytowe. Wielkość zużycia wody na cele bytowe
oszacowano na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych na czas budowy
pracowników oraz czasu jej trwania uwzględniając normy zużycia wody określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70), zgodnie z którym jeden
pracownik zużywa 0,015 m3 wody na dobę (tabela 3, dział VI, pkt 42). Zakładając, że
jednorazowo na terenie budowy może znaleźć się do 5 osób, to zapotrzebowanie na wodę,
a tym samym ilość powstających ścieków bytowych, na etapie realizacji inwestycji wyniesie
maksymalnie do 0,075 m3/dobę. Pracownicy zaopatrywani będą w wodę butelkową.
Na etapie przygotowania/realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie paliw,
potrzebnych do napędzania maszyn i urządzeń w ilości maksymalnie do 1000 l na cały
okres budowy.
Etap eksploatacji, czyli funkcjonowania przedsięwzięcia, co do zasady nie będzie
wymagał zużycia trwałych surowców, materiałów czy paliw. Fotowoltaika jest technologią
bezobsługową i nie wymagającą do produkcji niczego poza promieniowaniem słonecznym
i zaopatrzeniem w energię elektryczną do pokrycia potrzeb własnych w nocy. Jedyne zużycie
elementów stałych następować będzie podczas okresowo prowadzonych prac serwisowych,
konserwacyjnych czy związanych z utrzymaniem czystości i będą to ewentualne części
wymienne konserwowanych urządzeń oraz środki myjące i woda.
Energia elektryczna pobierana będzie z sieci w ilości niezbędnej do pokrycia potrzeb
własnych w czasie braku produkcji energii (głównie w nocy). Przewidywane dzienne zużycie
energii elektrycznej do pokrycia potrzeb własnych, przy najkrótszym dniu w roku trwającym
tylko 16 h, to ok. 5,2 kW/d (tab. 11). Dla najdłuższego dnia w roku będzie to ok. 2,6 kW/d
(tab. 12). Poniższą analizę przeprowadzono dla przykładowego falownika 100kW, którego
zużycie energii wynosi poniżej 3 W/h. Im mniejszy będzie falownik, tym jego mniejsze
zużycie prądu, ale większa liczba potrzebnych sztuk do zainstalowania.
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Tab. 11. Przewidywane zużycie energii elektr. na potrzeby własne instalacji (najkrótszy dzień w roku)
Lp.
1.

2.

Cel zużycia energii
pobór energii przez
falowniki
pobór energii przez
kontenerową stację
transformatorową wraz
z rozdzielnią

Jednostka
odniesienia

Liczba
jednostek

Zużycie
energii
1)
(W/h/jedn.)

Zużycie
energii
(2)
(W/h/FV)

Zużycie
energii
3)
(W/d/FV)

sztuka

78

<3,0

234

3744

sztuka

3

<30

90

1440

240

5184

Łącznie
1)

pobór mocy w porze nocnej - tzw. zużycie energii na biegu jałowym
2)
godzinowe zużycie energii
(3)
maksymalne dzienne zużycie energii – dla najkrótszego dnia w roku tj. nocy trwającej ok. 16 h

źródło: opracowanie własne

Tab. 12. Przewidywane zużycie energii elektr. na potrzeby własne instalacji (najdłuższy dzień w roku)
Lp.
1.

2.

Cel zużycia energii
pobór energii przez
falowniki
pobór energii przez
kontenerową stację
transformatorową wraz
z rozdzielnią

Jednostka
odniesienia

Liczba
jednostek

Zużycie
energii
1)
(W/h/jedn.)

Zużycie
energii
(2)
(W/h/FV)

Zużycie
energii
3)
(W/d/FV)

sztuka

78

<3,0

234

1872

sztuka

3

<30

90

720

240

2592

Łącznie
1)

pobór mocy w porze nocnej - tzw. zużycie energii na biegu jałowym
2)
godzinowe zużycie energii
(3)
maksymalne dzienne zużycie energii – dla najdłuższego dnia w roku tj. nocy trwającej ok. 8 h

źródło: opracowanie własne

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia założono również, że do wydajnego
funkcjonowania instalacji niezbędnym będzie okresowe mycie powierzchni paneli
z zanieczyszczeń. W tym celu wykorzystywana będzie woda dostarczana na teren inwestycji
beczkowozami. Nie dopuszcza się mycia powierzchni paneli innymi substancjami niż woda
z ewentualnym dodatkiem biodegradowalnych środków przeznaczonych do czyszczenia
paneli słonecznych i fotowoltaicznych. Częstotliwość oraz czas prowadzonych prac
porządkowych uzależnione zostaną od panujących warunków pogodowych, które
decydować będą o stopniu zanieczyszczenia paneli. Przewiduje się, że mycie odbywać się
będzie 1-2 razy w roku. W celu ustalenia zapotrzebowania na wodę wykorzystano wartości
przedstawione przez producenta urządzeń czyszczących do paneli fotowoltaicznych
KÄRCHER iSolar. I tak, dla urządzenia iSolar 800 wydatek wody to średnio 850 l/h. Przyjęto,
że dla planowanej farmy fotowoltaicznej czas trwania pojedynczej operacji mycia wyniesie do
12 h. Zużycie wody na ten cel wyniesie więc do 10200 l/jedno mycie, a więc maksymalnie do
20,4 m3/rok.

Biuro Studiów i Projektów STILUS, ul. Długa 15, 97-300 Piotrków Tryb.
Adres do korespondencji: ul. Rwańska 5, 97-300 Piotrków Tryb.
www.bsip-stilus.pl, biuro@bsip-stilus.pl

42

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Rozwiązania chroniące środowisko

6.

Etap budowy/likwidacji:
 rozwiązania techniczno – organizacyjne, w tym gwarantujące ochronę środowisko
gruntowo – wodnego i prawidłowe gospodarowanie odpadami:
 przed przystąpieniem do robót sporządzony zostanie harmonogram koniecznych do
wykonania prac uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane;
 wszystkie prace wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych;
 do wykonania prac budowlanych posłuży tradycyjny sprzęt ręczny i mechaniczny
posiadający wszystkie niezbędne atesty i przeglądy, gwarantujący ochronę
środowiska, szczególnie gruntowo – wodnego;
 pracujące w obrębie inwestycji maszyny podczas przerw w pracy będą wyłączane;
 wykonywanie robót zostanie ograniczone do pory dziennej, tj. 6:00 – 22:00;
 tymczasowe zaplecze budowy zorganizowane zostanie na utwardzonym podłożu
w obrębie terenu inwestycji, gdzie znajdzie się kontener stanowiący magazyn dla
sprzętu wykorzystywanego podczas budowy konstrukcji wspornych, toaleta
niewymagająca podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej oraz pojemniki/kontenery
na odpady budowlane,
 teren budowy wyposażony zostanie w niezbędne środki pozwalające neutralizować
ewentualne skutki wycieków substancji ropopochodnych, poprzez natychmiastowe
zneutralizowanie sorbentami, zebranie i zabezpieczenie substancji ropopochodnych
oraz zanieczyszczonego gruntu,
 takie czynności, jak tankowanie maszyn oraz ewentualna naprawa sprzętu
budowlanego przeprowadzane będą w miejscach do tego przystosowanych, czyli
w obrębie stacji benzynowych, stacji naprawczych lub na innej utwardzonej
i zabezpieczonej warstwą słabo przepuszczalną powierzchni,
 pochodzący z wykopów, niezanieczyszczony urobek gruntowy wykorzystany zostanie
do wyrównania terenu inwestycji,
 odpady wytwarzane podczas budowy, w tym pochodzące z ewentualnych wycieków
substancji ropopochodnych odpady niebezpieczne, gromadzone będą w sposób
selektywny i przechowywane w zabezpieczonych przez dostępem osób trzecich, jak
również odpornych na działanie warunków atmosferycznych pojemnikach/kontenerach
oraz przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odzysku i unieszkodliwiania,
 w celu właściwego gospodarowania ściekami bytowymi, w obrębie zaplecza budowy,
usytuowana zostanie przewoźna toaleta niewymagająca podłączenia do sieci wodno –
kanalizacyjnej, a jej zawartość usuwana będzie wozem asenizacyjnym do punktu
zlewnego ścieków;
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 rozwiązania zabezpieczające przed ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, katastrofy
naturalnej, czy katastrofy budowlanej:
 śledzenie komunikatów pogodowych oraz stosowna reakcja na prognozowane
zjawiska np. zabezpieczenie materiałów budowlanych przed silnymi wiatrami czy
intensywnymi opadami deszczu itp.,
 wykonanie projektowanych elementów zagospodarowania terenu inwestycji
powierzone zostanie firmom specjalizującym się w tego typu pracach, posiadających
niezbędny sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników,
 w zakresie wpływu na siedliska, rośliny, grzyby i zwierzęta:
 realizacja inwestycji nie będzie wymagać przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów,
 prace ziemne, związane z ingerencją w grunt (wykopy, przemieszczanie mas
ziemnych, posadowienie stołów itp.), prowadzone będą poza okresem lęgowym
większości gatunków ptaków tj. prowadzone będą w okresie między 15 października
a końcem lutego,


w przypadku gdyby prace ziemne musiałyby jednak być prowadzone poza okresem
wskazanym wyżej (np. z uwagi na warunki pogodowe, dostępność ekip montażowych
itp.), tj. miałyby być prowadzone w okresie od 1 marca do 15 października należy
zapewnić nadzór przyrodniczy w początkowej fazie budowy (do czasu zakończenia
prac ziemnych i posadowienia stołów fotowoltaicznych). Do zadań nadzoru będzie
należało kontrolowanie terenu bezpośrednio przed rozpoczęciem prac pod kątem
obecności zwierząt. W przypadku potwierdzenia występowania stanowisk lęgowych
ptaków prace ziemne zostaną wstrzymane, aż do wyprowadzenia młodych. Jeżeli
zostanie stwierdzone występowanie płazów, gadów i drobnych ssaków, będą one
odłowione i przeniesione do odpowiedniego dla każdego taksonu środowiska;
powyższe obostrzenie wyeliminuje możliwość negatywnego wpływu projektowanej
inwestycji na zwierzęta,
 niezbędne do wykonania prace ziemne prowadzone będą w warunkach suchej,
bezdeszczowej pogody, a wykopy pod fundament stacji transformatorowej czy kable
elektroenergetyczne utrzymywane będą bez wody stojącej;

Etap eksploatacji:
 rozwiązania zabezpieczające przed ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, katastrofy
naturalnej, czy katastrofy budowlanej:
 geometria profilu stołów fotowoltaicznych dobrana zostanie do obciążeń statycznych
i dynamicznych gruntu,
 inwestycja zaprojektowana i wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej mającej
zastosowanie w budownictwie,
 instalacja wykonana zostanie z materiałów wykazujących wysoką odporność na
ekstremalne temperatury,
 zastosowanie instalacji i urządzeń elektrycznych zapewniających ochronę przed
przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi,
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 umieszczenie transformatora w obudowie wewnątrz stacji uchroni go przed
gwałtownymi porywami wiatru, ekstremalnymi temperaturami czy intensywnymi
opadami deszczu,
 rozwiązania w zakresie wpływu na krajobraz w tym krajobraz kulturowy:
 ogrodzenie wykonane zostanie w kolorystyce stonowanej, o barwach naturalnych
nawiązujących do otoczenia (np. w kolorze zielonym, szarym, brązowym),
 linie elektroenergetyczne (za wyjątkiem podpanelowego okablowania nn)
i telekomunikacyjne wykonane zostaną jako podziemne linie kablowe,
 miejsce posadowienia paneli fotowoltaicznych oraz ogrodzenie terenu inwestycji
oddalone zostaną na odległość min. 50 m od granicy jezdni drogi powiatowej,
 nie dopuszcza się możliwości lokalizowania uciążliwych i zakłócających charakter
miejsca reklam i materiałów promocyjnych, za wyjątkiem związanych z informacją na
temat obiektu,
 nieoświetlanie farmy fotowoltaicznej oświetleniem stałym,
 rozwiązania w zakresie wpływu na siedliska, rośliny, grzyby i zwierzęta:
 linie elektroenergetyczne (za wyjątkiem podpanelowego okablowania nn)
i telekomunikacyjne wykonane zostaną jako podziemne linie kablowe,
 ogrodzenie terenu inwestycji wykonane zostanie bez podmurówki, z pozostawieniem
wolnej przestrzeni min. 15 cm od ziemi, w sposób wykluczający możliwość kaleczenia
się zwierząt, tj. zastosowany zostanie w dolnej części ogrodzenia pełny splot siatki,
z zamkniętymi oczkami;
 miejsce posadowienia paneli fotowoltaicznych oraz ogrodzenie terenu inwestycji
oddalone zostaną na odległość min. 200 m od południowej granicy przedmiotowych
działek – obszar o powierzchni ok. 1,2 ha w południowej części terenu przedmiotowych
działek pozostanie bez zagospodarowania, umożliwiając tym samym swobodną
migrację zwierząt oraz pobieranie pokarmu na tym terenie,
 przestrzenie między stołami fotowoltaicznymi obsadzone zostaną roślinnością
trawiastą i zielną, najlepiej mieszanką nasion traw i bylin tolerujących ograniczony
dostęp do Słońca, co zwiększy różnorodność tego terenu, jak również przyczyni się do
zminimalizowania ryzyka pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej
z taflą wody (pasy zieleni pomiędzy poszczególnymi rzędami paneli);
 moduły fotowoltaiczne będą posiadać powłokę antyrefleksyjną, co wyeliminuje
powstawanie zagrożeń związanych z efektem olśnienia, a także powstawaniem efektu
lustra wody;
 zaleca się, by roślinność na fragmentach trawiastych pod panelami, w okresie między
1 czerwca a 30 września, wykaszana była ręcznie, na wysokości ok. 15 cm;
 niestosowanie herbicydów do usuwania roślinności na fragmentach trawiastych pod
i pomiędzy panelami;
 w zakresie wpływu na powierzchnię ziemi i glebę:
 wyposażenie stanowisk transformatorów w misy olejowe zdolne pomieścić co najmniej
100% oleju z układu;
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 zezwoli się na stopniową sukcesję roślinności pomiędzy panelami, np. ziół i chwastów,
które stanowią doskonałe miejsca żerowania ptaków oraz pokarm dla owadów,
a także pozytywnie wpływać będą na powierzchnię ziemi i glebę, utrzymując ich
wilgotność;
 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej:
 zapewnienie okresowych dostaw wody, na potrzeby mycia paneli fotowoltaicznych,
beczkowozami,
 mycie paneli fotowoltaicznych będzie odbywać się za pomocą wysokociśnieniowego
urządzenia myjącego wyłącznie przy użyciu wody, z ewentualnym dodatkiem
biodegradowalnych środków do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych,
bez wykorzystywania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska,
 wody opadowe lub roztopowe oraz wody z mycia paneli fotowoltaicznych wsiąkać będą
bezpośrednio do gruntu, w obrębie wnioskowanych działek i będą to wody umownie
czyste, niewymagające podczyszczenia przed wprowadzeniem do gruntu,
 przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała stałej obecności osób obsługujących
instalację, a zatem nie planuje się wprowadzania trwałych rozwiązań z zakresu poboru
wód na potrzeby bytowe oraz odprowadzania ścieków sanitarnych;
 w zakresie emisji hałasu i pól elektromagnetycznych oraz ochrony warunków zdrowia
i życia ludzi:
 linie elektroenergetyczne SN wykonane zostaną jako linie kablowe, w osłonach
gwarantujących brak negatywnego wpływu na środowisko,
 transformatory umieszczone zostaną w obudowie wewnątrz budynków stacji, co
stanowić będzie wystarczający izolator pól elektromagnetycznych oraz ochronę przed
emisją hałasu,
 wszystkie urządzenia elektryczne posiadać będą odpowiednie układy ochronne,
 posadowienie stacji transformatorowych w odległości co najmniej 3 metrów od granic
działek sąsiednich w celu zapewnienia ochrony przed hałasem pochodzącym ze stacji
na terenach sąsiednich;
 na zabudowie chronionej akustycznie dotrzymane będą stanowione prawem normy
ochrony przed hałasem,
 w przypadku możliwości wyboru zastosowania falownika chłodzonego naturalnie (bez
wewnętrznego wentylatora) – wybór takiego rozwiązania, a w sytuacji konieczności
zastosowania falowników z chłodzeniem wentylatorowym – wybór falowników, dla
których producent gwarantuje dotrzymanie poziomu hałasu zmierzonego w odległości
1 m od urządzenia nie więcej niż 46 dB(A),
 prowadzenie regularnych kontroli stanu technicznego urządzeń oraz niezwłoczne
eliminowanie z pracy urządzeń niesprawnych, mogących powodować podwyższony
poziom hałasu w rejonie ich pracy,
 zapewnienie stałego dojazdu dla pojazdów straży pożarnej do przedmiotowej instalacji,
 kontrolowanie stanu technicznego projektowanego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
terenu inwestycji przed dostępem osób niepożądanych,
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 zachowanie oznakowania ostrzegawczego stacji transformatorowej w dobrym stanie
jakościowym,
 odsunięcie modułów fotowoltaicznych oraz stacji transformatorowych na odległość co
najmniej 3 m od granic działek sąsiednich (dotyczy działek położonych na zachód oraz
na wschód od terenu inwestycji).

7.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Zgodnie z art. 3, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.) powstające na skutek aktywności ludzi i wprowadzane
bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje bądź energie
(ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne) rozumiane są, jak emisje. Pod
pojęciem substancji zaś kryją się pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka (art. 3, pkt
36). Z kolei emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może
powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska
lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska, uznaje
się za zanieczyszczenie (art. 3, pkt 49).
Kolejne etapy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą źródłem emisji, w tym
zanieczyszczeń do środowiska w postaci:
 etap budowy/likwidacji:





emisji ścieków bytowych,
emisji pyłów i gazów,
emisji hałasu i wibracji,

 emisji odpadów;
etap eksploatacji:




emisji wód opadowych i roztopowych,
emisji wód z mycia paneli,
emisji pól elektromagnetycznych,



emisji hałasu,

 emisji odpadów.
Faza ewentualnej likwidacji powodować będzie natomiast głównie emisję odpadów, którą na
tym etapie uznaje się za najistotniejsze z oddziaływań etapu likwidacji i opisane zostało ono
w dalszej części opracowania.
Emisja ścieków bytowych
Zużycie wody na etapie budowy/likwidacji wiązać się będzie z potrzebami socjalno –
bytowymi pracowników, w związku z czym robotnicy będą zaopatrywani w wodę butelkową
według bieżących potrzeb, a powstające ścieki bytowe odprowadzane będą do przewoźnej
toalety niewymagającej podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej, która to następnie
opróżniana będzie poprzez wywóz nieczystości transportem asenizacyjnym do punktu
zlewnego. Wielkość zużycia wody na cele bytowe, a tym samym ilość powstających ścieków
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bytowych, oszacować można na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych na czas
budowy pracowników oraz czasu jej trwania, uwzględniając normy zużycia wody określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70), zgodnie z którym jeden
pracownik zużywa 0,015 m3 wody na dobę (tabela 3, dział VI, pkt 42). Zakładając, że
jednorazowo na terenie budowy może znaleźć się do 5 osób, to zapotrzebowanie na wodę, a
tym samym ilość powstających ścieków bytowych, na etapie realizacji inwestycji wyniesie
maksymalnie do 0,075 m3/dobę.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe nie będą powstawać.
Emisja wód opadowych i roztopowych
Wody opadowe i roztopowe powstawać będą w wyniku opadów atmosferycznych,
głównie deszczu i śniegu. W związku z realizacją przedsięwzięcia nastąpi lokalne
ograniczenie infiltracji wody opadowej i roztopowej do gruntu. Woda ta spływać będzie
swobodnie po konstrukcji paneli, a następnie zasilać tereny znajdujące się pod panelami
w obrębie przedmiotowych działek. Woda opadowa i roztopowa z dachu stacji
transformatorowej będzie odprowadzana na tereny zielone w obrębie przedmiotowych
działek. Wody te nie będą narażone na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Jako wody
umownie czyste nie będą wymagać podczyszczenia przed wprowadzeniem do gruntu.
Według
danych
ombrometrycznych
natężenie
deszczu
nawalnego
z prawdopodobieństwem występowania jeden raz na 20 lat wynosi, 130 l/s/ha przy czasie
trwania 15 minut. Obliczenia natężenia spływu wód opadowych obliczono wg wzoru,
przyjmując współczynnik spływu dla paneli fotowoltaicznych jak dla dachów o nachyleniu
pow. 15°:
Qmiar (Qnaw) =   A  qmiar (qnaw)
gdzie:
Qmiar– natężenie spływu wód opadowych przy deszczu miarodajnym
Qnaw – natężenie spływu wód opadowych przy deszczu nawalnym
 – współczynnik spływu
A – powierzchnia zlewni [ha]
qmiar – natężenie deszczu miarodajnego przyjęte na poziomie 15 l/s/ha
qnaw – natężenie deszczu nawalnego przyjęte na poziomie 130 l/s/ha

Założenia do obliczeń:
 realizacja do 4700 modułów o powierzchni zabudowy w rzucie pionowym 9020 m2,
 realizacja 3 kontenerowych stacji transformatorowych o łącznej powierzchni zabudowy
do 120 m2,
 wykonanie maksymalnie do 1900 m2 utwardzeń kruszywem lub innym materiałem
półprzepuszczalnym.
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Tab. 13. Bilans spływu wód opadowych w przypadku deszczu nawalnego
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj powierzchni
panele fotowoltaiczne –
nachylenie pow. 15°
dachy stacji kontenerowych –
nachylenie do 15°
utwardzenie kruszywem

A
[ha]

qnaw
[l/s/ha]

0,902
0,012

130

0,19



Qnaw
[l/s]

1,0

117,26

0,8

1,248

0,5
Razem

12,35
130,858

źródło: opracowanie własne na podstawie wartości współczynników spływu wg PN-92/B-01707

Tab. 14. Bilans spływu wód opadowych w przypadku deszczu miarodajnego
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj powierzchni
panele fotowoltaiczne –
nachylenie pow. 15°
dachy stacji kontenerowych –
nachylenie do 15°
utwardzenie kruszywem

A
[ha]

qmiar
[l/s/ha]

0,902
0,012
0,19

15



Qmiar
[l/s]

1,0

13,53

0,8

0,144

0,5
Razem

1,425
15,099

źródło: opracowanie własne na podstawie wartości współczynników spływu wg PN-92/B-01707

Wody opadowe powstające na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą
negatywnie oddziaływać na powierzchnię ziemi czy stosunki gruntowo – wodne, w tym nie
spowodują zmiany stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie. W wyniku realizacji
przedsięwzięcia nie zostanie zmieniony naturalny kierunek spływu wód opadowych.
Emisja wód z mycia paneli
Zanieczyszczenia modułów fotowoltaicznych, na jakie narażone są farmy
fotowoltaiczne, to przede wszystkim kurz pochodzący z dróg, pyłki kwiatów, ptasie odchody,
a także sadza będąca produktem spalania węgla (głównie w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej). Na terenach wykorzystywanych rolniczo, dużym problemem jest dodatkowo
zanieczyszczenie pochodzące z maszyn rolniczych, zwłaszcza podczas zbiorów, które jest
bogate w substancje organiczne, łatwo przywierające do powierzchni modułów. Brud taki jest
często trudny do zauważenia gołym okiem, jednak znacznie obniża wydajność całego
systemu fotowoltaicznego. Powstające z upływem czasu zanieczyszczenia redukują
efektywność energetyczną instalacji. W związku z powyższym, w celu przeciwdziałaniu
powstawania strat z tytułu braku konserwacji instalacji fotowoltaicznych, zaleca się ich mycie
1-2 razy w roku, kiedy zabrudzenia nie są jeszcze zbyt duże. Do okresowego mycia paneli
fotowoltaicznych wykorzystywana będzie woda w ilości do ok. 10200 l/jedno mycie, a więc
maksymalnie do 20,4 m3/rok. Woda ta dostarczana będzie na teren farmy fotowoltaicznej
beczkowozem. Mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie za pomocą
wysokociśnieniowego urządzenia myjącego.
Do mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywana będzie woda z ewentualnym
dodatkiem
środków
biodegradowalnych
do
czyszczenia
paneli
słonecznych
i fotowoltaicznych. Środkiem takim jest np. RM 99 Solar Cleaner (załącznik nr 5.1 i 5.2).
Środki takie, przy właściwym stosowaniu, zgodnie z zaleceniami producenta, są bezpieczne
dla środowiska, szczególnie gruntowo – wodnego.
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Emisja hałasu
Związane z etapem budowy/likwidacji oddziaływanie planowanej inwestycji w zakresie
hałasu towarzyszyć będzie prowadzonym podczas realizacji przedsięwzięcia pracom
ziemnym i montażowym. Przy czym, związane z tego rodzaju oddziaływaniem, obciążenie
dla środowiska zostanie ograniczone do pory dziennej i będzie miało charakter
niezorganizowany, krótkotrwały i lokalny. Poziom dźwięku będzie zmienny w czasie
i uzależniony od rodzaju i liczby pracujących w danym momencie urządzeń. Nie przewiduje
się aby występujące na niniejszym etapie emisje hałasu mogły przekroczyć stanowione
prawem normy z uwagi na znaczne odległości terenu inwestycji od terenów chronionych
akustycznie. W celu zabezpieczenia środowiska przed nadmiernym oddziaływaniem
akustycznym tego etapu przewiduje się stosowanie rozwiązań wskazanych w punkcie 6
karty.
W przypadku jakiegokolwiek obiektu emitującego hałas, stopień oraz zasięg jego
uciążliwości akustycznej dla otoczenia zależą przede wszystkim od samego źródła hałasu, tj.
rodzaju źródła (ruchome czy stacjonarne) i jego mocy akustycznej, ale również od takich
czynników jak: rodzaj zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie hałaśliwych
źródeł, stopień zabezpieczenia źródeł hałasu (obudowy dźwiękoizolacyjne, tłumiki, ekrany
i in.), charakterystyka czasowa źródeł hałasu (hałas ciągły, okresowy, impulsowy), rodzaj
ukształtowania terenu narażonego na ponadnormatywną emisję hałasu oraz przeszkody
terenowe ograniczające rozprzestrzenianie się fal akustycznych bądź je odbijające,
harmonogram pracy maszyn i urządzeń w rozważanych normatywnych przedziałach
czasowych.
Granice zasięgu uciążliwości akustycznej wyznacza wartość poziomu dźwięku
dopuszczalnego przez normy dla określonego typu terenu. Obowiązującym aktem prawnym
normującym dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych jest rozporządzenie
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14
czerwca 2007 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112). Rozporządzenie to ustala
dopuszczalny, równoważny poziom A hałasu LAeq, określony dla ośmiu najbardziej
niekorzystnych godzin w porze dziennej (między 6.00 a 22.00) lub jednej najbardziej
niekorzystnej
godziny w
porze
nocnej (między 22.00 a 06.00). Na terenach
niewyszczególnionych w tabeli 1 do rozporządzenia dopuszczalny poziom hałasu określa się
przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu.

Biuro Studiów i Projektów STILUS, ul. Długa 15, 97-300 Piotrków Tryb.
Adres do korespondencji: ul. Rwańska 5, 97-300 Piotrków Tryb.
www.bsip-stilus.pl, biuro@bsip-stilus.pl

50

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Tab. 15. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj terenu

Strefa ochronna „A” uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
Tereny domów opieki społecznej
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo – usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

Dopuszczalny poziom hałasu [dB]
pochodzącego ze źródeł typu obiekty
i działalność będąca źródłem hałasu,
inne niż drogi lub linie kolejowe
LAeq D
przedział czasu
LAeq N
odniesienia równy
przedział czasu
8 najmniej
odniesienia równy
korzystnym
1 najmniej
godzinom dnia
korzystnej
kolejno po sobie
godzinie nocy
następującym
45

40

50

40

55

45

55

45

źródło: opracowanie na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2014 poz. 112)

W świetle powyższego rozporządzenia obszarami i obiektami akustycznie chronionymi
są między innymi tereny mieszkaniowe, tereny szkół i szpitali oraz tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe. Dla terenów upraw rolnych, terenów leśnych czy przemysłowych brak jest
wartości normatywnych hałasu w środowisku.
Tereny chronione akustycznie w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji
Podstawą do klasyfikacji akustycznej terenu (określenia jakie są dopuszczalne normy
hałasu dla danego terenu) są zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Jeśli jednak analizowany obszar (miejsce lokalizacji inwestycji i najbliższa
jemu zabudowa) nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wówczas określając normy dla terenów otaczających planowaną inwestycję
oraz dla terenów, na których przedmiotowa inwestycja może mieć wpływ na kształtowanie
klimatu akustycznego bierze się pod uwagę aktualną, rzeczywistą formę zagospodarowania
i wykorzystywania tego terenu. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję wraz
z terenami sąsiednimi jak dotąd nie został objęty ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Ustalając normy hałasu dla terenów położonych w sąsiedztwie przedmiotowej
inwestycji oraz dla terenów, na których mogłaby ona mieć wpływ na kształtowanie klimatu
akustycznego, wzięto pod uwagę informacje przekazane przez Wójta gminy Rozprza (zał. nr
3), a także obserwacje przeprowadzone podczas wizji terenowej. Najbliżej położone,
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względem terenu inwestycji, tereny chronione akustycznie wymieniono w tabeli nr 8 oraz
zaprezentowano na rysunku nr 7.
Charakterystyka źródeł hałasu
Na etapie funkcjonowania inwestycji podstawowymi źródłami hałasu na terenie
rozważanej instalacji będą źródła związane z pracą falowników oraz transformatorów. Będą
to źródła stacjonarne (tab. 16).
Tab. 16. Parametry akustyczne przewidzianych do zastosowania urządzeń emitujących hałas
Lp.

Urządzenie

1.

falownik
stacja transformatorowa
nN/SN

2.

Poziom dźwięku
zmierzony w
odległości 1 m
od urządzenia
<46,0 dB(A)
<70,0 dB(A)

Wysokość
źródła
n.p.t.

Liczba
sztuk

Czas pracy

<1 m

11-78

pora dnia

ok. 1,5 m

do 3

pora dnia
źródło: opracowanie własne

Zarówno falowniki, jak i transformator będą posiadać obudowy ograniczające
rozprzestrzenianie się fal akustycznych. W przypadku falowników będzie to ich własna
obudowa, natomiast w przypadku transformatora będzie to zarówno obudowa
transformatora, jak i ściany stacji transformatorowej.
Ponieważ falowniki oraz transformator pracują tylko w momencie produkcji energii,
a elektrownia fotowoltaiczna produkować będzie energię wyłącznie w porze dnia, przyjęto,
że czas pracy powyższych urządzeń ograniczać się będzie również do pory dnia.
Z uwagi na położenie projektowanych źródeł hałasu względem zabudowy chronionej
akustycznie, a także samą specyfikę urządzeń, nie przewiduje się by mogły wystąpić
ponadnormatywne oddziaływania w zakresie emisji hałasu wynikające z funkcjonowania
inwestycji.
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska pod
względem emisji hałasu oraz nie będzie oddziaływać na tereny sąsiednie.
W celu ograniczenia możliwego do wystąpienia oddziaływania akustycznego założono
montaż falowników wyposażonych w naturalny system chłodzenia.
Emisja pól elektromagnetycznych
Naturalne pola elektromagnetyczne towarzyszą człowiekowi od zawsze, stanowiąc
integralną część środowiska. Pole elektryczne towarzyszy napięciu elektrycznemu,
natomiast pole magnetyczne pojawia się wszędzie tam, gdzie dochodzi do przepływu prądu.
Naturalnymi źródłami pól elektrycznych i magnetycznych są więc ziemskie pole
geomagnetyczne oraz ujemnie naładowana powierzchnia Ziemi. Jak podaje portal
Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Państwowego Instytutu Badawczego
(https://www.pgi.gov.pl/mogepl-home/o-monitoringu-geodynamicznym/magnetyka/9703magnetyka.html/), brak jest spójnej teorii, która by w sposób zadowalający opisywała
ziemskie pole magnetyczne i jednocześnie wyjaśniała wszystkie zjawiska z nim związane.
Wiadomo natomiast, że ziemskie pole magnetyczne jest zmienne w czasie i przestrzeni,
a jedną z wielu przyczyn zmienności pola geomagnetycznego Ziemi jest natężenie wiatru
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słonecznego, zależne od aktualnego stanu aktywności słonecznej. Na podstawie regularnych
obserwacji zmian natężenia pola magnetycznego Ziemi można stwierdzić, że pole
magnetyczne podlega ciągłym fluktuacjom. Są to zarówno zmiany roczne, które w dużym
stopniu wykazują związek z okresami pór roku, jak również zmiany wieloletnie, rzędu setek
a nawet tysięcy lat. Naturalne pole elektryczne jest z kolei efektem różnicy potencjałów
pomiędzy jonosferą a ujemnie naładowaną powierzchnią Ziemi. Napięcie naturalnych pól
elektrycznych waha się w zależności od pory roku i dnia i ma wartość 100–150 V/m podczas
pięknej pogody, podczas gdy pod chmurami, podczas silnych burz, wzrasta nawet do 26
kV/m (Rochalska M.: Wpływ pól elektromagnetycznych na organizmy żywe: rośliny, ptaki
i zwierzęta, Medycyna Pracy, 2009, nr 60(1), s. 43-50).
Gwałtowny rozwój cywilizacyjny spowodował powstanie licznych, sztucznych źródeł
wytwarzających pola elektromagnetyczne. W chwili obecnej sztuczne promieniowanie
elektromagnetyczne jest jednym z największych energetycznych zanieczyszczeń na Ziemi.
Źródłem promieniowania elektrycznego jest bowiem każde urządzenie elektryczne oraz
każda instalacja, w której dochodzi do przepływu prądu. Na Ziemi ulokowanych jest ogromna
liczba stacji radiowych i telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej, łączności
satelitarnej, radiolokacyjnych, czy też stacji i linii elektroenergetycznych. Oprócz wyżej
wymienionych, sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, w bezpośrednim
otoczeniu człowieka istnieje bardzo wiele urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w
szerokim spektrum częstotliwości (telewizory, sprzęt AGD, telefony komórkowe, sprzęt
komputerowy, itp.).
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.
2020, poz. 1219 ze zm.) pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola elektryczne,
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Ochrona
przed polami elektromagnetycznymi (art. 121 ustawy Prawo ochrony środowiska) polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach;
2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane.
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku
Obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy pól
elektromagnetycznych, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludzi, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448). Rozporządzenie to ustala również zakresy
częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się dopuszczalne normy.
Poniżej przedstawia się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla zakresu
częstotliwości, w jakich pracować będą poszczególne urządzenia i instalacje projektowanej
farmy fotowoltaicznej, tj. 50 Hz (tab. 17).
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Tab. 17. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla częstotliwości 50 Hz
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
Lp.
Wskazanie
Wartość pola
Wartość pola
elektrycznego
magnetycznego
1.
2.
(a)
(b)

Tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową
Tereny dostępne dla ludzi

kV/m – kilowolt na metr
A/m – amper na metr

1 kV/m

(a)

10 kV/m

60 A/m

(b)

60 A/m

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.
2019 poz. 2448)

Sposoby
sprawdzania
dotrzymania
dopuszczalnych
poziomów
pól
elektromagnetycznych w środowisku reguluje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).
Zgodnie z pkt 23 załącznika do ww. rozporządzenia wskazano, że w otoczeniu
wnętrzowych stacji elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii kablowych
pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie
wykonuje się. Takimi też źródłami pól elektromagnetycznych będą projektowane stacje oraz
linie kablowe.
Prowadzone na etapie budowy/likwidacji prace nie będą związane z wykorzystywaniem
urządzeń, których funkcjonowanie mogłoby powodować zagrożenie dla środowiska
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych. Wykorzystywane urządzenia elektryczne
zasilane będą poprzez akumulatory bądź przenośne agregaty prądotwórcze, a ich napięcie
wahać się będzie od 230V do 400V (0,23V – 0,40V). Jest to napięcie niskie przy którym
pracuje większość domowych urządzeń, dlatego też przewiduje się, że generowane na
etapie budowy oddziaływanie elektroenergetyczne będzie pomijalnie niskie w porównaniu do
tła. Podczas etapu eksploatacji źródłem emisji pól elektromagnetycznych mogą być wszelkie
urządzenia elektryczne i elektroniczne, jednak głównie będą to falowniki zmieniające prąd
stały na prąd zmienny oraz transformatory podnoszące napięcie do poziomu wymaganego
przez sieć. Źródła te zlokalizowane będą w granicach przedmiotowych działek, a wejście na
teren inwestycji zabezpieczone zostanie przed osobami trzecimi. Z punktu widzenia
szkodliwości przedstawionych powyżej źródeł jedynymi źródłami, dla których wymagany jest
komentarz są źródła o średnim napięciu tj. transformatory SN. Przeprowadzone pomiary pól
elektromagnetycznych dla typowej stacji transformatorowej SN 1260 kVA SN/0,4 kV
wykazały, że największa wartość natężenia pola magnetycznego występowała przy
ściankach budynku stacji w pobliżu komory transformatorowej i wynosiła 23 A/m.
Najmniejsza wartość występowała w pobliżu pól liniowych SN i wynosiła 0,6 A/m. Wartość
natężenia pola elektrycznego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku była rzędu kilku woltów
na metr (4 – 7 V/m) (Ropa J., Karwat C., 2009, Aspekty ekologiczne pracy stacji
transformatorowej SN/nn, (w:) Energetyka i ekologia, Katowice).
Projektowane kontenerowe stacje transformatorowe wykonane zostaną jako
rozwiązanie typowe – adaptowane. Rozwiązanie to gwarantuje zachowanie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych na granicy terenu opracowania. Przedmiotowe stacje
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transformatorowe posadowione zostaną zgodnie z wymaganiami określonymi
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj.:


instalacje i urządzenia elektryczne zapewniać będą ochronę przed przepięciami
łączeniowymi i atmosferycznymi i powstaniem pożaru,
 instalacje i urządzenia elektryczne zapewniać będą ochronę przed porażeniem prądem
elektrycznym,
 instalacje i urządzenia elektryczne zapewniać będą ochronę przed emisją drgań
i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem
pola elektromagnetycznego,
 z uwagi na brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, zachowana
zostanie wskazana w rozporządzeniu minimalna odległość pozioma i pionowa od
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (co najmniej 2,8 m).
Sam transformator umieszczony będzie w obudowie wewnątrz budynku stacji, co stanowić
będzie wystarczający izolator pól elektromagnetycznych. Stacje transformatorowe będą
obiektami monitorowanymi oraz izolowanymi od otoczenia zgodnie z obowiązującymi
standardami i przepisami oraz zabezpieczonymi przed dostępem osób trzecich. Wszystkie
urządzenia elektryczne posiadać będą odpowiednie układy ochronne.
Prawidłowo zainstalowana i eksploatowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie
stanowić zagrożenia dla ludzi i środowisko pod kątem emisji pól elektromagnetycznych.
Emisja odpadów
Analiza przedstawiona w pkt 12 karty.
Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany oraz wpływ
klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie
Do skutków zmian klimatu obserwowanych w ostatnich latach zalicza się zwiększenie
częstotliwości i nasilenia pogodowych zjawisk ekstremalnych takich jak: nawalne deszcze,
podtopienia, powodzie, osunięcia ziemi, fale upałów, susze czy huragany. W związku
z powyższym, podczas podejmowania działań w obrębie najbardziej wrażliwych sektorów,
tj.: gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, różnorodności biologicznej i obszarów prawnie
chronionych, zdrowia, energetyki, budownictwa, transportu, obszarów górskich, strefy
wybrzeża, gospodarki przestrzennej i obszarów zurbanizowanych należy zwiększać wysiłki
zmierzające do adaptacji zarówno prawa, jak i rozwiązań technicznych stosowanych
podczas realizacji przedsięwzięć. Fotowoltaika, wraz z innymi odnawialnymi źródłami energii,
stanowi jeden z filarów strategii walki z emisją CO2 i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Z uwagi na niezorganizowany i tymczasowy charakter etapu realizacji/likwidacji
przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się aby występujące w trakcie realizacji
inwestycji oddziaływania miały w sposób trwały wpłynąć na klimat. Również odporność
projektowanych rozwiązań technicznych na zmiany klimatu należy rozpatrywać
uwzględniając przede wszystkim etap eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Prace
montażowe prowadzone będą podczas dogodnych warunków atmosferycznych, tj. poza
okresami intensywnych przymrozków, silnych wiatrów czy intensywnych opadów deszczu.
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W celu minimalizowania zagrożeń związanych z wystąpieniem katastrof naturalnych
podczas etapu przygotowywania inwestycji zaplanowane zostaną rozwiązania projektowe
uwzględniające przystosowanie instalacji do potencjalnych zmian warunków klimatycznych
i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, takich jak: fale upałów, pożary,
długotrwałe susze, ekstremalne opady, gwałtowne burze i wiatry, intensywne opady śniegu,
zamarzanie i odmarzanie. Rozwiązania te dotyczyć będą takich elementów jak:
wytrzymałość konstrukcji, zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów, termoizolacje
i wentylacje (dot. stacji transformatorowej), odśnieżanie.
W zakresie wpływu zmian klimatu na wrażliwe sektory i obszary, tj. odporności
prezentowanego zamierzenia na klęski żywiołowe, sytuacja dla niniejszej inwestycji
przedstawia się następująco:










infrastruktura przedsięwzięcia zlokalizowana zostanie poza obszarami szczególnego
zagrożenia powodzią,
geometria profilu stołów fotowoltaicznych dobrana zostanie do obciążeń statycznych
i dynamicznych,
brak potrzeby stałej obecności osób obsługujących instalację oznacza brak potrzeby
wprowadzania rozwiązań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,
planowane przedsięwzięcie co do zasady nie będzie wymagać stałego zaopatrywania
w wodę, w związku z czym nie będzie wrażliwe na długie okresy suszy, a zacienienie
gruntu pod powierzchnią paneli ograniczać będzie parowanie, co pośrednio przyczynić
się może do wzrostu wilgotności gleb w tym terenie,
realizacja inwestycji nie ograniczy znacząco absorpcji wody przez grunt oraz nie
spowoduje konieczności budowy zorganizowanego systemu odprowadzania wód
opadowych,
wykonanie instalacji z materiałów wykazujących wysoką odporność na ekstremalne
temperatury,
umieszczenie transformatora w obudowie wewnątrz stacji uchroni go przed
gwałtownymi porywami wiatru, ekstremalnymi temperaturami czy intensywnymi
opadami deszczu,



zastosowanie instalacji i urządzeń elektrycznych zapewniających ochronę przed
przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi,
 wykonanie przewodów elektrycznych łączących projektowane elementy w rurach
ochronnych,
– podziemne poprowadzenie linii energetycznych w celu uniknięcia uszkodzeń
wynikających z oblodzenia bądź pojawienia się porywistych podmuchów wiatru.
Podczas projektowania inwestycji należy również przeanalizować możliwość ich
negatywnego wpływu na klimat. Istotnym kryterium oceny inwestycji jest tzw. ślad węglowy
świadczący o jej skali i wkładzie w globalną emisję gazów cieplarnianych uważanych przez
niektórych badaczy za najistotniejsze źródło zmian klimatu na ziemi. Ślad węglowy stanowi
całkowitą sumę emisji tych gazów i są to przede wszystkim: dwutlenek węgla (CO2), metan
(CH4) i podtlenek azotu (N2O). W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia,
w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod produkowania energii elektrycznej, mamy do
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czynienia z instalacją bezemisyjną – pochodzącą z odnawialnego, tzw. czystego źródła
energii. Zatem wykluczyć należy możliwość wpływu projektowanej instalacji na klimat i jego
zmiany.
Przewidywany wpływ projektowanej inwestycji na elementy środowiska
przyrodniczego i krajobraz, w tym krajobraz kulturowy
Opierając się na literaturze przedmiotu oraz specyfikacji przedmiotowej inwestycji,
najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z potencjalnym wpływem farm fotowoltaicznych
na rośliny i zwierzęta są zagrożenia związane z:
 niszczeniem chronionych siedlisk przyrodniczych czy też innych obszarów
porośniętych roślinnością, drzewami i krzewami, wykorzystywanych przez chronione
gatunki zwierząt, głównie ptaków, a co za tym idzie opuszczanie przez ptaki
ważnych dla nich siedlisk,



niszczenie gniazd ptaków lęgowych, ich jaj oraz zabijanie młodych, np. podczas
prowadzonej wycinki drzew i krzewów,
niszczenie gniazd ptaków gniazdujących na ziemi, ich jaj oraz zabijanie młodych
podczas prowadzenia prac ziemnych,



powstawanie tzw. „efektu olśnienia” ptactwa przelatującego nad farmami
fotowoltaicznymi i np. potencjalne zderzenia z elektrowniami wiatrowymi czy też
innymi wysokimi obiektami np. liniami elektroenergetycznymi, jeśli występują
w sąsiedztwie,
 powstawanie tzw. „efektu lustra wody” jako przynęty dla przelatujących ptaków, które
podczas ewentualnej próby wylądowania na takiej „wodzie” mogą doznać urazów,
nawet ze skutkiem śmiertelnym.
Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji w zakresie wpływu na rośliny, zwierzęta
i siedliska ograniczać się będzie głównie do etapu realizacji przedsięwzięcia. Będzie wiązało
się ono z mechaniczną ingerencją w powierzchnię terenu, czyli zdjęciem wierzchniej warstwy
pokrywy glebowej wraz z porastającą ją roślinnością, a także obecnością pracowników
budowlanych i sprzętu oraz maszyn, powodujących emisje hałasu i działających
odstraszająco na faunę.
W analizowanym przypadku bezpośrednia i trwała likwidacja roślinności nastąpi w
miejscu, gdzie zachodzi konieczność przeprowadzenia prac ziemnych trwale związanych z
gruntem, a więc w miejscu posadowienia kontenerowych stacji transformatorowych oraz
utwardzeń terenu. W miejscu posadowienia stołów fotowoltaicznych oraz w trasach
przebiegu
kabli
naruszenie
flory
nastąpi
jedynie
czasowo.
Oddziaływanie
charakteryzowanego przedsięwzięcia na florę nie będzie wykraczać poza obszar
prowadzenia prac ziemnych i montażowych i ograniczone zostanie do gruntów nie
przedstawiających szczególnych wartości przyrodniczych – tj. do użytkowanych rolniczo
gruntów ornych IVa i IVb klasy bonitacyjnej. Z powodu bardzo niskiej różnorodności
biologicznej opisywanego terenu brak jest przeciwwskazań do wykorzystania go na cele
inwestycyjne – instalacje fotowoltaiczne. Teren ten stanowią intensywnie uprawiane grunty
orne. Nie występuje tu naturalna roślinność – brak miedz, nieużytkowanych okrajków,
krzewów i drzew. Nie jest to typ środowiska, który zgodnie z załącznikiem nr 1 Dyrektywy
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Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1713), wymagałby
specjalnej ochrony. Brak jest tutaj gatunków roślin chronionych na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1409) oraz gatunków grzybów i porostów chronionych na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).
Ze względu na termin prowadzonej inwentaryzacji, tj. poza okresem rozrodczym
zwierząt, nie było możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji zasiedlającej teren inwestycji
awifauny lęgowej. Należy więc, dla bezpieczeństwa, założyć hipotetycznie, że przedmiotowy
teren może być wykorzystywany w okresie lęgowym przez gatunki ptaków typowe dla
siedlisk segetalnych oraz ruderalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wobec zwierząt chronionych
obowiązują zakazy:
 umyślnego zabijania,
 umyślnego okaleczania lub chwytania,
 niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych,
odpoczynku, migracji lub żerowania,
 niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
 umyślnego płoszenia lub niepokojenia.
W związku z powyższym prace ziemne, związane z ingerencją w grunt (wykopy,
przemieszczanie mas ziemnych, palowanie itp.), zaleca prowadzić się poza okresem
lęgowym większości gatunków ptaków tj. prowadzić w okresie między 15 października,
a końcem lutego. W przypadku gdyby prace ziemne musiałyby jednak być prowadzone
poza okresem wskazanym wyżej (np. z uwagi na warunki pogodowe, dostępność ekip
montażowych czy inne), tj. miałyby być prowadzone w okresie od 1 marca do 15
października należy zapewnić nadzór przyrodniczy w początkowej fazie budowy (do
czasu zakończenia prac ziemnych, montażu stołów fotowoltaicznych i przeprowadzenia
wycinki). Do zadań nadzoru będzie należało kontrolowanie terenu bezpośrednio przed
rozpoczęciem prac pod kątem obecności zwierząt. W przypadku potwierdzenia
występowania stanowisk lęgowych ptaków prace ziemne zostaną wstrzymane, aż do
wyprowadzenia młodych. Jeżeli zostanie stwierdzone występowanie płazów, gadów
i drobnych ssaków, będą one odłowione i przeniesione do odpowiedniego dla każdego
taksonu środowiska. Powyższe obostrzenie wyeliminuje możliwość negatywnego wpływu
projektowanej inwestycji na zwierzęta.
Realizacja inwestycji nie będzie wymagać przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów.
Farma nie będzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym czy systemem
płoszenia zwierząt. Ogrodzenie terenu inwestycji wykonane zostanie bez podmurówki,
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z pozostawieniem wolnej przestrzeni min. 15 cm od ziemi. Dodatkowo ogrodzenie to
wykonane zostanie w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt, tj.
zastosowany zostanie w dolnej części ogrodzenia pełny splot siatki, z zamkniętymi oczkami.
Podczas prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu nie zaobserwowano tu
istotnych szlaków migracji zwierząt. Odnotowano jedynie pojedyncze ślady sarny. Biorąc pod
uwagę obecność terenów leśnych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, jak i otwartych
terenów rolniczych, położonych z dala od zabudowy, należy spodziewać się obecności
zwierząt na przedmiotowym terenie, szczególnie w jego środkowej i południowej części.
Obecność ta związana może być głównie z pobieraniem pokarmu na uprawach, a nasilenie
obecności jak i skład gatunkowy zależeć mogą bezpośrednio od rodzaju uprawy i okresu jej
wegetacji. Omawiana inwestycja, w przypadku zajęcia całego obszaru działek (pas o
długości niemal 800 metrów), może stanowić barierę utrudniającą przemieszczanie zwierząt
w lokalnej skali. Wyłączono więc z możliwości zagospodarowania, w tym ogrodzenia terenu,
obszar o powierzchni ok. 1,2 ha zlokalizowany w południowej części terenu przedmiotowych
działek, przylegający do lasu i korytarza ekologicznego łączącego doliny Warty i Pilicy.
Pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu tego terenu znacznie ograniczy ryzyko
powstania efektu bariery utrudniającej migracje dużych ssaków, a także umożliwi zwierzętom
dalsze pobieranie pokarmu.
Na etapie eksploatacji występować będzie bezpośrednie oddziaływanie na florę
w postaci efektu cienia. Zaleca się więc obsadzenie terenów zieleni (przede wszystkim
w miejscach występowania cienia pomiędzy i pod stołami fotowoltaicznymi) mieszanką
nasion traw i bylin tolerujących ograniczony dostęp do Słońca. Niniejszy zabieg umożliwi
utrzymanie na wnioskowanym terenie ciągłej pokrywy roślinnej. Ponadto, jak wynika
z danych literaturowych, elektrownie słoneczne wybudowane w krajobrazie rolniczym,
przyczyniają się do urozmaicenia ubogich dotychczas siedlisk rolnych, a w konsekwencji do
wzrostu bioróżnorodności (np. owadów, czy ptaków). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
wpłynie negatywnie na gatunki fauny, w tym na ptaki, a wręcz wpływ użytkowania terenu
w momencie wybudowania elektrowni, w porównaniu do jego użytkowania rolniczego, może
okazać się bardziej korzystny dla potencjalnie występującej tu awifauny, herpetofauny czy
bezkręgowców.
W trakcie użytkowania terenu inwestycji istotnym jest utrzymywanie terenów zielonych
pomiędzy stołami fotowoltaicznymi i pod nimi, tak by przeciwdziałać niekontrolowanemu
zarastaniu terenu inwestycji, a tym samym zacienianiu paneli fotowoltaicznych. Dotyczy to
obszaru przejść serwisowych pomiędzy stołami i przerw rewizyjnych pomiędzy nimi. W celu
zapewnienia dobrych warunków siedliskowych dla owadów zaleca się, aby na fragmentach
trawiastych pomiędzy stołami fotowoltaicznymi nie stosować herbicydów – tj. zezwolić na
stopniową sukcesję roślinności, a w okresie między 1 czerwca i 30 września roślinność
wykaszać ręcznie, na wysokości 15 cm.
Analizując wpływ projektowanej inwestycji na powstawanie tzw. „efektu olśnienia”
ptaków i „efektu lustra wody” należy stwierdzić, że mimo niewielkich rozmiarów
projektowanej farmy, ewentualny, potencjalnie negatywny wpływ w zakresie oślepiania
ptactwa wyeliminować można poprzez zastosowanie antyrefleksyjnych powłok
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pokrywających moduły fotowoltaiczne. Obsianie przestrzeni pomiędzy poszczególnymi
rzędami paneli fotowoltaicznych mieszanką roślinności trawiastej i zielnej przyczyni się do
zminimalizowania ryzyka pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą
wody.
Podobnie, jak w przypadku flory i fauny, największe oddziaływanie w zakresie wpływu
na powierzchnię ziemi i glebę wystąpi na etapie budowy przedsięwzięcia. W miejscach
posadowienia nowych elementów zagospodarowania terenu (obiektów kubaturowych,
utwardzeń oraz w liniach przebiegu infrastruktury podziemnej) nastąpią zmiany w podłożu
związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi, czyli pokrywy glebowej i porastającej ją
roślinności. Ziemia pochodząca z urobku będzie składowana na zabezpieczonej przed
rozwiewaniem pryzmie, a po zakończeniu prac ziemnych posłuży do zasypania części
powstałych wykopów oraz wyrównania terenu w obrębie lokalizacji inwestycji. Prace ziemne
zaleca się prowadzić w warunkach suchej i bezdeszczowej pogody, czyli wówczas gdy
poziomy wód gruntowych są najniższe. Ponadto w czasie ich wykonywania należy
przestrzegać wytycznych dotyczących ochrony podłoża gruntowego, w celu uniknięcia
nadmiernego zawilgocenia, przemarznięcia, czy też naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Projektowane przedsięwzięcie znajduje się poza terenami o stromych zboczach, w związku z
czym jego realizacja, eksploatacja i ewentualna likwidacja nie przyczynią się do powstania
ruchów masowych ziemi, tj. osuwisk, obrywów, czy też spełzywania. Realizacja niniejszego
przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w ukształtowaniu powierzchni przedmiotowych
działek. Ukształtowanie tego terenu również nie będzie przeszkodą w realizacji niniejszej
inwestycji.
Na teren inwestycji składają się uprawiane grunty orne IVa i IVb klasy bonitacyjnej.
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje trwałych i nieodwracalnych zmian
w podłożu, jak i pogorszenia przydatności rolniczej gleb. Podczas eksploatacji
przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane środki chemiczne, które mogły spowodować
degradację gleby. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych,
nie przewiduje się więc wystąpienia zjawiska erozji gleby. Niemniej jednak, w wyniku budowy
nowych obiektów i powstania efektu zacienienia fragmentów terenu opracowania,
ograniczone zostanie parowanie, co może spowodować pośrednio wzrost wilgotności gleby.
Przewidywany wpływ na lokalny krajobraz, związany z funkcjonowaniem
przedmiotowej inwestycji, nastąpi wraz z wprowadzeniem zmian w obrębie terenu inwestycji
w postaci nowych obiektów. Niemniej jednak, przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna
składać się będzie z niskich elementów konstrukcji, co ograniczy jej widoczność
i ekspozycję. Dodatkowo zaplanowano odsunięcie projektowanej instalacji od granicy jezdni
drogi powiatowej na odległość co najmniej 50 m w głąb przedmiotowych działek, poza
istniejącą zabudowę. Instalacja nie będzie przez to bezpośrednio zlokalizowana przy ciągu
komunikacyjnym jakim jest główna droga przebiegająca przez teren miejscowości. Nie
zaburzy więc zabytkowego układu przestrzennego (ulicówki) miejscowości Lubień.
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Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

8.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie
przewiduje się występowania oddziaływań transgranicznych.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujące się
w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

9.

Do określenia położenia najbliżej zlokalizowanych od terenu inwestycji form ochrony
przyrody posłużył Geoserwis GDOŚ Mapy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że teren
inwestycji zlokalizowany jest w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego,
w odległości ok. 8,1 km od jego granicy. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza
granicami pozostałych form ochrony przyrody (tab. 18).
Tab. 18. Najbliżej zlokalizowane powierzchniowe formy ochrony przyrody
Lp.

Formy Ochrony Przyrody

Odległość od planowanej inwestycji
[km]

PARKI KRAJOBRAZOWE
1a.

Sulejowski Park Krajobrazowy – otulina

1b.

Sulejowski Park Krajobrazowy

w obszarze
ok. 8,1

REZERWATY PRZYRODY
2.

Wielkopole

ok. 8,1

ZESPOŁY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE
3.

Majowa Góra

ok. 20,1

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
4.

Doliny Widawki

ok. 9,1

OBSZARY NATURA 2000
5.

Wielkopole - Jodły pod Czartorią PLH100031

ok. 8,1

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
6.

Groty Nagórzyckie

ok. 28,8

UŻYTYKI EKOLOGICZNE
7.

bagno bez nazwy o pow. 0,44 ha

ok. 1,0

źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Sulejowski Park Krajobrazowy
Park ten, wraz z otuliną, zajmuje powierzchnię ok. 53,5 tys. ha i utworzony został
z uwagi na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności w celu ochrony:
1) przyrody nieożywionej, w tym:
a) zachowania i przywracania wysokich walorów przyrodniczych dolinom rzecznym,
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ochrony krawędzi dolin rzecznych: Pilicy w Barkowicach Mokrych, Sulejowie, pod
Szarbskiem, Luciąży oraz skarp doliny rzeki Czarnej Malenieckiej koło Taraski
i stoków doliny Radońki,
c) zachowania i ochrony obszarów stanowiących świadectwo współczesnych
procesów geomorfologicznych takich jak parowy, wąwozy itp.;
ekosystemów leśnych, w tym:
a) utrzymania i odtwarzania unikatowych zbiorowisk lasów nadrzecznych: łęgów,
olsów oraz zbiorowisk zaroślowych tj. wiklin nadrzecznych i łozowisk, jako rzadkich
składników szaty leśnej,
b) ochrony lasów puszczańskich będących pozostałościami Puszczy Pilickiej,
c) ochrony lasów typowych dla dorzecza Pilicy, tj. pogranicza niżu i wyżyn polskich,
zwłaszcza lasów z udziałem jodły pospolitej, lipy drobnolistnej, dębu
bezszypułkowego, jawora i wiązu szypułkowego,
d) ochrony rzadkich w Polsce zbiorowisk dąbrowy świetlistej, łęgów z jesionem oraz
borów bagiennych;
ekosystemów nieleśnych, w tym:
a) zachowania rzadkich i ginących fitocenoz łąk trzęślicowych,
b) zachowania fragmentów półnaturalnych łąk z cennymi zbiorowiskami roślinności
łąkowo-bagiennej,
c) zachowania zbiorowisk łąk świeżych,
d) zachowania i ochrony rzadkich i zagrożonych fitocenoz muraw napiaskowych
i kserotermicznych;
ekosystemów wodnych i torfowiskowych, w tym:
a) utrzymania naturalnych układów hydrologicznych w dorzeczu Pilicy, tj. ochrona
starorzeczy, obszarów mokradłowych,
b) zachowania i ochrony torfowisk, w tym zespołów typowych dla torfowisk wysokich
i przejściowych,
c) ochrony ekosystemów dolin rzecznych przed zmianą warunków wodnych
i zanieczyszczeniem,
d) utrzymania połączeń starorzeczy z rzeką Pilicą,
e) ochrony źródeł, bagien, torfowisk przed zmianą warunków wodnych;
roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, w tym:
a) utrzymania różnorodności gatunkowej i szczególnej ochrony roślin zagrożonych
wyginięciem i objętych ochroną prawną,
b) utrzymania różnorodności gatunkowej zwierząt lądowych i wodnych oraz
szczególnej ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną
prawną,
c) utrzymania stanu zwierząt łownych w ilości odpowiadającej pojemności
ekologicznej łowiska,
d) zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania organizmów gatunków
cennych przyrodniczo, chronionych, rzadkich i zagrożonych oraz zabezpieczenia
warunków do życia i rozwoju ginących taksonów,
b)

2)

3)

4)

5)
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ochrony siedlisk i odpowiadających im zbiorowisk, w szczególności: zbiorowiska
dolin rzecznych (łęgi, olsy, wikliny nadrzeczne, zarośla łozowe), torfowiska, łąki
trzęślicowe, łąki wilgotne, łąki świeże, murawy napiaskowe, murawy
kserotermiczne, murawy bliźniczkowe, grądy, bory bagienne, bory chrobotkowe,
dąbrowy świetliste, jedlina świętokrzyska,
f) zachowania i ochrony tradycyjnych odmian roślin uprawnych, w szczególności
drzew owocowych;
walorów krajobrazowych i kulturowych, w tym:
a) ochrony terenów o wybitnych walorach krajobrazowych, w szczególności
krajobrazów rzecznych środkowego odcinka Pilicy, Czarnej Malenieckiej,
ujściowego odcinka Luciąży,
b) ochrony rolniczych krajobrazów otwartych, tj. pól uprawnych z tradycyjnym
układem miedz, łąk, pastwisk, zarośli i zadrzewień śródpolnych,
c) ochrony historycznego krajobrazu kulturowego o unikatowych wartościach wokół
średniowiecznego Opactwa Cystersów w Sulejowie,
d) ochrony zabytków kultury materialnej, w tym charakterystycznych kapliczek, krzyży
przydrożnych, stanowiących osobliwość Nadpilicza, miejsc pamięci narodowej,
śladów historii regionu,
e) zachowania charakterystycznych cech tradycyjnej architektury wiejskiej, lokalnych
tradycji i zachowanych elementów kultury niematerialnej.
walorów rekreacyjnych, w tym:
a) ochrona najatrakcyjniejszych terenów turystycznych przed niewłaściwym
zagospodarowaniem (obszary leśne, obrzeża Zbiornika Sulejowskiego, dolina
Pilicy),
b) rozwój pożądanych form rekreacji – turystyki kwalifikowanej.
e)

6)

7)

Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. 2021 poz. 1098 ze zm.), przez otulinę rozumie się strefę ochronną graniczącą
z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w
celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności
człowieka. Choć dla obszaru otuliny nie określa się normatywnie ustanowionych zakazów,
to należy założyć, że w otulinie tej prowadzona powinna być tylko taka działalność, która nie
będzie stwarzać zagrożenia dla celów i przedmiotu ochrony parku, wynikającego
z działalności człowieka. Przez zagrożenia te należy rozumieć czynniki mogące wywołać
niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych, lub biologicznych zasobów,
tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu
procesów przyrodniczych, wynikających z przyczyn naturalnych lub z działalności
człowieka, mające swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów podlegających
ochronie prawnej (por. art. 5 pkt 29 ustawy o ochronie przyrody). I tak, w odniesieniu do
przedmiotowej inwestycji, należy stwierdzić, że z uwagi na charakter samej inwestycji oraz
możliwe do zastosowania działania minimalizujące, inwestycja ta:
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nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń mogących przedostać się do wód
powierzchniowych lub/i podziemnych, a następnie migrować na teren Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego i oddziaływać na jego ekosystem,



nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, mogących negatywnie
wpływać na stan jakości powietrza czy też negatywnie oddziaływać na terenie
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego,
nie będzie stanowić dominanty w terenie mogącej oddziaływać na walory krajobrazowe
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, jednak wpłynie na lokalny, typowo rolniczy
krajobraz miejscowości Lubień, bezpośrednio w miejscu lokalizacji inwestycji,





z uwagi na wstępną propozycję zagospodarowania przedmiotowych działek na całej
ich długości (pas o długości blisko 800 m), od drogi gruntowej na północy, aż po tereny
leśne na południu oraz konieczność ogrodzenia całego terenu inwestycji, inwestycja ta
stanowić mogłaby istotną barierę dla przemieszczania się większych zwierząt
(ssaków) w lokalnej skali – zaproponowano wariant realizacji inwestycji
uwzględniający pozostawienie ok. 200 m pasa od południowej granicy przedmiotowych
działek bez zagospodarowania, co umożliwi swobodną migrację większych zwierząt na
tym terenie.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, na terenie planowanej inwestycji oraz w jego
najbliższym otoczeniu nie występują formy przyrody nieożywionej, ekosystemy czy
zbiorowiska zaroślowe i leśne, dla których ochrony powołany został Park. W wyniku realizacji
inwestycji nie dojdzie do fragmentacji czy zmniejszenia powierzchni siedlisk leśnych oraz ich
izolacji. Bioróżnorodność terenu wyznaczonego do zagospodarowania jest niska. Nie
występują tutaj tereny o wysokiej różnorodności gatunkowej zwierząt lądowych czy wodnych.
Z koli awifauna reprezentująca ten teren nie zostanie narażona na negatywne oddziaływanie
ze strony przedsięwzięcia. Inwestycja nie wpłynie na utrzymanie zwierząt łownych. Nie
przyczyni się również do ograniczenia możliwości ochrony gatunków rzadkich, czy
zagrożonych lub rozwoju ginących taksonów. Terenu planowanej inwestycji wraz
z otoczeniem nie cechują wybitne walory krajobrazowe i historyczne. Występuje tutaj jednak
zabytkowy układ przestrzenny wsi Lubień – tzw. ulicówka. Odsunięcie terenu inwestycji na
odległości ok. 50 m od drogi pozwoli na zachowanie ochrony tego zabytku. Inwestycja
została zaplanowana w miejscu występowania terenów pól uprawnych, jednak nie wpłynie
na fragmentację czy znaczące zmniejszenie powierzchni pól uprawnych w granicach
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, z uwagi na położenie terenu inwestycji i jego
najbliższego sąsiedztwa poza granicami SPK. W obrębie terenu inwestycji, jak i w jej
sąsiedztwie, nie występują surowce naturalne, a sama inwestycja nie będzie związana z ich
eksploatacją. I w końcu, inwestycja nie będzie zlokalizowana w miejscu atrakcyjnym
turystycznie. Nie jest ona położona w dolinach rzecznych czy też w miejscu atrakcyjnym dla
rozwoju turystyki kwalifikowanej. Realizacja inwestycji nie wpłynie na uszczuplenie walorów
rekreacyjnych terenu Parku.
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Teren inwestycji nie stanowi również obszaru wymagającego specjalnej ochrony ze
względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną.
Inwestycja, choć będzie realizowana w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego,
nie będzie miała wpływu na cele i przedmiot ochrony wskazanego obszaru chronionego oraz
nie będzie kolidować z funkcją ochronną otuliny.
Korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym
Z mapy korytarzy ekologicznych w Polsce, opracowanej przez Zakład Badania Ssaków
PAN w Białowieży (http://mapa.korytarze.pl), przedstawiającej korytarze istotne dla populacji
dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej
i kontynentalnej, odczytać można, że miejsce planowanej inwestycji bezpośrednio
sąsiaduje z korytarzem Dolina Warty - Dolina Pilicy KPdC-10C (rys. 17)
Rys. 17. Korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym w sąsiedztwie terenu opracowania

źródło: opracowanie własne na podstawie http://mapa.korytarze.pl/

W celu uzyskania szczegółowych danych na temat migracji zwierząt w sąsiedztwie
terenu inwestycji, w dniu 7 maja 2021 roku wystąpiono do Nadleśnictwa Piotrków, Leśnictwa
Lubień oraz Koła Łowieckiego „Tur” z Łodzi z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej
szlaków migracyjnych na obszarze i w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Spośród
wskazanych jednostek odpowiedź uzyskana została wyłącznie z Nadleśnictwa Piotrków, z
której wynika, że Nadleśnictwo nie prowadzi takich obserwacji i ewidencji (por. załącznik nr
2). Pozostałe jednostki pozostawiły pisma bez odpowiedzi.
Podczas prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu nie zaobserwowano tu
istotnych szlaków migracji zwierząt. Odnotowano jedynie pojedyncze ślady sarny.
Tereny zabudowywane i uprzemysławiane tworzyć mogą fizyczne bariery dla
przemieszczających się zwierząt, a także bariery behawioralne (emisja hałasu i sztucznego
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światła odstraszają zwierzęta, powodując ich wycofanie się z otoczenia tych terenów). Na
obecnym etapie trudno jednoznacznie określić na ile istotny może mieć wpływ
zagospodarowanie całego terenu opracowania i stworzenie w tym miejscu bariery dla
przemieszczania się zwierząt. Biorąc pod uwagę obecność terenów leśnych w sąsiedztwie
przedmiotowej inwestycji, jak i otwartych terenów rolniczych, położonych z dala od
zabudowy, należy spodziewać się obecności zwierząt na przedmiotowym terenie,
szczególnie w jego środkowej i południowej części. Obecność ta związana może być
głównie z pobieraniem pokarmu na uprawach, a nasilenie obecności jak i skład gatunkowy
zależeć mogą bezpośrednio od rodzaju uprawy i okresu jej wegetacji.
W celu ograniczenia potencjalnego wpływu przedmiotowej inwestycji na zwierzęta
i umożliwienie im swobodnej migracji zaproponowano Inwestorowi rezygnację
z zagospodarowywania całego terenu przedmiotowych działek i pozostawienie
obszaru ok. 200 m od południowej granicy nieruchomości w stanie niezbudowanym
i nieogrodzonym, co korzystnie wpłynie na możliwość przemieszczania się zwierząt w tym
miejscu i ograniczenia efektu bariery (rys. 18).
Rys. 18. Wyznaczony teren inwestycji w obrębie terenu przedmiotowych działek

źródło: opracowanie własne na podstawie https://geoportal.lodzkie.pl
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Pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu terenu przylegającego do lasu
i korytarza ekologicznego łączącego doliny Warty i Pilicy znacznie zmniejszy ryzyko
powstania efektu bariery utrudniającej migracje dużych ssaków.
Jednocześnie, jako że tereny położone na południe od wskazanych nieruchomości są
zagospodarowane jako tereny leśne, z przyczyn technologicznych (zacienienie) wymagane
jest odsunięcie się od granicy tego lasu na odległość min. 100 m. W związku z powyższym
odsunięcie się na wskazane 200 m z przyczyn przyrodniczych będzie również uzasadnione
ekonomicznie.
Ostatecznie, ponieważ południowa część nieruchomości, położona w sąsiedztwie
terenów leśnych pozostanie niezabudowana i nieogrodzona, realizacja inwestycji nie zakłóci
swobodnej migracji dużych ssaków. Dla umożliwienia migracji mniejszym zwierzętom
przewiduje się realizację ogrodzenia bez podmurówki, z pozostawieniem wolnej przestrzeni
co najmniej 15 cm od ziemi. Dodatkowo ogrodzenie to wykonane zostanie w sposób
wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt, tj. zastosowany zostanie w dolnej części
ogrodzenia pełny splot siatki, z zamkniętymi oczkami. Nie dopuszcza się stosowania
elektronicznego systemu przewodowego ani systemu płoszenia zwierząt. Inwestycja nie
będzie źródłem uciążliwych dla otoczenia emisji. Przewiduje się, że efekt odstraszania,
związany z pojawieniem się nowego elementu w przestrzeni, będzie tymczasowy i zakończy
się wraz z końcem etapu budowy. Wraz z ustąpieniem chwilowych oddziaływań tego etapu
realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powrót lokalnej fauny w okolice przedmiotowej
inwestycji.

10. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na
którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie,
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem
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 w art. 74 ust. 3a (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś, definiuje
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie jako:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które
może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.
Oddziaływania skumulowane powstają natomiast w wyniku wzajemnych oddziaływań
dwóch lub więcej źródeł. Do oddziaływań kumulujących się zalicza się proste sumy
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oddziaływań tego samego rodzaju, ale pochodzących od różnych źródeł, np. emisje hałasu,
emisje zanieczyszczeń do powietrza, emisje infradźwięków, emisje odpadów itp.
W celu uzyskania informacji na temat innych, podobnych przedsięwzięć realizowanych
na terenie gminy Rozprza wystąpiono z takim zapytaniem do Wójta gminy. Z udzielonej
odpowiedzi wynika (por. zał. nr 6 do karty), że inwestycje takie, dla których prowadzona
była/jest procedura w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
zlokalizowano/zaplanowano w odległości od ok. 600 m (instalacja na działce nr 529/12 obr.
Lubień) do 15,8 km od terenu inwestycji (por. tab. 19, rys. 19).
Tab. 19. Inne elektrownie fotowoltaiczne zrealizowane/realizowane na terenie gminy Rozprza
Lokalizacja
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

94, 95, 96, 97, 99/2
80
263, 264/2
79
60/1
56/1
178
701
373, 374/5, 375/2
14/2, 14/3

nazwa obrębu
ewidencyjnego
Janówka
Milejowiec
Romanówka
Milejowiec
Truszczanek
Truszczanek
Milejów
Stara Wieś
Świerczyńsko
Truszczanek

11.

529/12

Lubień

12.
13.
14.

178
192/3
862, 863

Milejów
Gieski
Wroników

nr ewid. działki

Moc

Odległość
od terenu inwestycji

do 2 MW
do 1 MW
do 0,75 MW
do 1 MW
do 8 MW
do 6 MW
do 1 MW
do 1 MW
do 3 MW
do 2 MW
4 szt. każda o
mocy do 1 MW
do 1 MW
do 1 MW

ok. 8,8 km
ok. 8,2 km
ok. 10,3 km
ok. 8,2 km
ok. 15,6 km
ok. 15,8 km
ok. 8,5 km
ok. 9,8 km
ok. 12,7 km
ok. 15,3 km
ok. 600 m
ok. 8,5 km
ok. 15,3 km
ok. 13,8 km

źródło: opracowanie własne na podstawie pisma Wójta gminy Rozprza ws. innych przedsięwzięć (zał. nr 6) oraz na podstawie
geoportalu województwa łódzkiego
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Rys. 19. Położenie terenu inwestycji względem innych przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych
lub planowanych

źródło: opracowanie własne na podstawie pisma Wójta gminy Rozprza ws. innych przedsięwzięć (zał. nr 6) oraz na podstawie
geoportalu województwa łódzkiego

Biorąc natomiast pod uwagę rodzaj tych przedsięwzięć należy uznać, że dla każdego
z nich, jak i dla przedmiotowej instalacji, maksymalny zasięg oddziaływania nie przekroczy
obszaru 100 m wokół terenów inwestycji, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś.
Oddziaływania tych instalacji nie będą mieścić się w zasięgu oddziaływania projektowanej
inwestycji, w związku z czym nie wystąpi ryzyko kumulowania się oddziaływań
przedmiotowej instalacji z innymi tego typu przedsięwzięciami.

11. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w art. 3, pkt 23 (t.j.: Dz.
U. 2020, poz. 1219 ze zm.), dalej ustawa POŚ, definiuje pojęcie poważnej awarii, przez
którą rozumie się: zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia
z opóźnieniem. Dodatkowo art. 3, pkt 37 cytowanej ustawy definiuje również pojęcie
substancji niebezpiecznej, którą są: jedna lub więcej substancji albo mieszaniny
substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub
promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować
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zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być
surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.
Następnie, poważną awarią przemysłową jest poważna awaria, która miała miejsce
w zakładzie (art. 3, pkt 24), a zakład został z kolei zdefiniowany jako jedna lub kilka instalacji
wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny oraz znajdującymi
się na nim urządzeniami (art. 3, pkt 48). Ustawa POŚ definiuje również pojęcie zakładu
stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, którym jest
zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakład o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 1 (art. 3
pkt 48a). Art. 248 ust. 1 mówi z kolei o tym, że zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, zwanej „awarią przemysłową”, w zależności od rodzaju,
kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład
o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zwany zakładem o zwiększonym ryzyku, albo
za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej zakładem o dużym ryzyku.
Rodzaje i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku określa
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
(Dz. U. 2016, poz. 138). Substancje te zakwalifikowane zostały do czterech kategorii
substancji stwarzających następujące zagrożenie: dla zdrowia, fizyczne, dla środowiska,
pozostałe.
W świetle powyższych przepisów projektowaną instalację wraz z terenem, na którym
będzie się znajdować, należy traktować jako zakład, jednak ze względu na rodzaj
przedsięwzięcia nie zalicza się ona do rodzaju zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Niemniej jednak, w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpić mogłaby poważna
awaria będąca następstwem podejmowania działań niezgodnych z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa budowlanego, czy też następstwem awarii sprzętów, maszyn
i pojazdów. Potencjalnie może dojść np. do wycieku substancji szkodliwych takich jak oleje
i smary. Takie zdarzenie mogłoby doprowadzić do zanieczyszczenia wód i powierzchni
ziemi. W związku z tym należy przewidzieć i przeciwdziałać zwiększonemu ryzyku zdarzeń
awaryjnych. Zapobiegać temu można między innymi poprzez odpowiednią organizację
i nadzór nad prowadzonymi pracami czy stosowanie maszyn i urządzeń sprawnych
technicznie.
Podczas etapu eksploatacji przedsięwzięcia poważna awaria mogłaby wystąpić
w następstwie nieprawidłowego zaprojektowania lub wykonania instalacji fotowoltaicznej, jak
również stosowania niecertyfikowanych podzespołów o niskiej jakości, zaniechania
regularnych przeglądów, kontroli i pomiarów instalacji, braku dostosowanego do skali
inwestycji monitoringu, nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas realizacji, jak
i podczas funkcjonowania inwestycji. W związku z powyższym, przedmiotowe
przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w oparciu o podzespoły, urządzenia i elementy
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infrastruktury towarzyszącej posiadające gwarancję producenta o ich niezawodności
i właściwych parametrach pracy, a zaprojektowanie i montaż instalacji powierzony zostanie
wykwalifikowanym podmiotom posiadającym doświadczeniu w realizacji tego rodzaju
instalacji. Ponadto teren inwestycji zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dostępem
osób trzecich poprzez wykonanie ogrodzenia. Stały pomiar instalacji umożliwi projektowany
system transmisji danych. Z kolei projektowany system monitoringu przemysłowego umożliwi
kontrolę całego terenu inwestycji.
Zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1897) przez katastrofę naturalną rozumie się zdarzenie związane
działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne,
silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych
temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub
zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Katastrofa naturalna,
zarówno na etapie realizacji/likwidacji i funkcjonowania przedsięwzięcia, nastąpić mogłaby
w wyniku trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych w postaci ekstremalnych zjawisk
pogodowych, np. podtopień, silnych podmuchów wiatru, wyładowań atmosferycznych,
ekstremalnego gradobicia. Przedmiotowa infrastruktura zlokalizowana zostanie poza
miejscem narażonym na występowanie powodzi, w związku z czym ten element nie stanowi
zagrożenia dla przedmiotowej instalacji. W celu minimalizowania pozostałych zagrożeń
związanych z wystąpieniem katastrof naturalnych podczas etapu przygotowywania inwestycji
należy zwiększać wysiłki zmierzające do adaptacji rozwiązań technicznych stosowanych
podczas realizacji przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Planowane rozwiązania w tym
zakresie przedstawiono w punkcie 6 karty.
Z kolei definicję katastrofy budowlanej zawiera ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.), zgodnie z którą jest to (art. 73 ust. 1)
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów. Jak wskazuje art. 73 ust. 2, pkt 1 - 3 za katastrofę
budowlaną nie uznaje się: uszkodzenia elementu wbudowanego w obiekt budowlany,
nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń
budowlanych związanych z budynkami i awarii instalacji. Katastrofa budowlana, zarówno
podczas etapu realizacji/likwidacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, nastąpić mogłaby
w wyniku trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych w postaci ekstremalnych zjawisk
pogodowych jak również podejmowania działań niezgodnych z zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa budowlanego. Zabezpieczeniem przed wyżej wymienionymi sytuacjami
będzie zaprojektowanie i wykonanie instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, a także
prowadzenie stałego monitoringu procesów technologicznych. Rozwiązania projektowe,
przestrzeganie
reżimów
eksploatacyjnych,
terminowe
przeprowadzanie
prac
konserwacyjnych, okresowych kontroli oraz przeglądów technicznych pozwolą na
bezpieczną eksploatację przedsięwzięcia.
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Wszystko to, wraz z pozostałymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko wskazanymi
w pkt 6 karty, pozwoli na przeciwdziałanie zdarzeniom opisanym wyżej.

12. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na
środowisko
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 779 ze zm.)
wyjaśnia, że odpad to: każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się,
zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.
Etap realizacji
Podczas realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady typowe dla prac ziemnych
i budowlanych. W głównej mierze będą to więc odpady inne niż niebezpieczne, które zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. 2020, poz. 10), zwierają się w następujących grupach: 15 oraz 17. Zgodnie z art. 2
uprzednio wskazanej ustawy, przepisów niniejszego aktu prawnego nie stosuje się do:
niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym,
wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem że materiał ten zostanie
wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został
wydobyty (pkt 3). Zapis ten będzie miał zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji, gdyż
urobek ziemny, jaki powstanie podczas wykonywania prac etapu budowy i spełniający wyżej
wskazane kryteria, wykorzystany zostanie do wyrównania terenu inwestycji. Dopiero
ewentualna jego nadwyżka, tj. niewykorzystana część mas ziemnych, potraktowana mogłaby
być jako odpad o kodzie 17 05 04 (gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17
05 03). Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie przewiduje się wystąpienia takiej
okoliczności.
Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac będą tymczasowo magazynowane
na terenie inwestycji. Przewiduje się jednak, że poszczególne ekipy montażowe pozbywać
się będą odpadów w miarę postępu prac. Odpady opakowaniowe – folia, palety (15 01 03,
15 01 06), pochodzące z rozpakowywania konstrukcji wsporczych i modułów, będą
bezpośrednio po wytworzeniu ładowane na samochód dostawczy i na bieżąco wywożone,
bez konieczności ich magazynowania na terenie inwestycji. Jeśli jednak zaszłaby
konieczność ich chwilowego magazynowania, odpady te zabezpieczone będą przed
czynnikami atmosferycznymi.
Na etapie realizacji inwestycji stosowana będzie hierarchia postępowania
z wytworzonymi odpadami polegająca na: zapobieganiu powstaniu odpadów poprzez
właściwą organizację prac, ponowne wykorzystanie i recykling odpadów nadających się do
ponownego użycia, przekazanie odpadów niemożliwych do ponownego wykorzystania na
terenie inwestycji podmiotom uprawnionym do ich odbioru w celu zastosowania właściwych
procesów odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z ustawą o odpadach.
Co do zasady odpady ze stali i żelaza (17 04 05) czy też aluminium (17 04 02) nie
powinny powstawać na terenie inwestycji podczas realizacji inwestycji. Konstrukcje
wsporcze, czy to stalowe czy aluminiowe, dostarczane będą na teren inwestycji jako gotowy
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element, wymagający jedynie montażu w miejscu posadowienia. Przewidziano jednak, że
potencjalnie mogą się zdarzyć przypadkowe uszkodzenia tych elementów podczas
prowadzenia prac montażowych, powodujące brak możliwości wykorzystania danej
konstrukcji montażowej, czy też jej zareklamowania i konieczności przekazania jej jako
odpad.
Listę odpadów przewidzianą do wytworzenia na etapie realizacji przedstawia poniższa
tabela. Jak wynika z ustawy o odpadach wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających
w fazie powstawania przedmiotowej inwestycji będzie firma, której zlecone zostanie
wykonanie prac etapu budowy.
Tab. 20. Lista i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji przedsięwzięcia
Kod
15
15 01

15 01 02

15 01 03

15 01 06

15 02

15 02 02*

73

Ilość
Sposób postępowania z odpadem
[Mg/rok]
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nieujęte w innych grupach
odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
odpady opakowań foliowych
gromadzone będą tymczasowo
opakowania z tworzyw sztucznych
<0,2
w big-bagach, a następnie
przekazywane do recyklingu lub
odzysku
odpady z drewna w postaci
zużytych, nienadających się do
ponownego wykorzystania palet,
gromadzone będą tymczasowo
opakowania z drewna
<0,5
w stosach zabezpieczonych przed
osunięciem i przed działaniem
warunków atmosferycznych; odpady
przekazywane będą do recyklingu
lub odzysku
odpady gromadzone będą
w specjalnie na ten cel
podstawionym kontenerze,
zabezpieczonym przed działaniem
warunków atmosferycznych,
zmieszane odpady opakowaniowe
<0,2
dostępem zwierząt i osób
niepożądanych, a następnie
odebrane i wywiezione przez
uprawnione do podjęcia wskazanych
działań podmioty
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
odpady gromadzone będą
filtry olejowe nieujęte w innych
z podziałem na inne niż
grupach), tkaniny do wycierania (np.
niebezpieczne i niebezpieczne,
<0,005
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
w oznaczonych, zamykanych i
zanieczyszczone
substancjami
odpornych na działanie warunków
niebezpiecznymi (np. PCB)
atmosferycznych big-bagach lub
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
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15 02 03

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania
ochronne
inne
niż
wymienione w 15 02 02

17 04
17 04 02
17 04 05

odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali
aluminium
<0,05
żelazo i stal

17 04 11

20
20 03

20 03 01

<0,005

pojemnikach, ustawionych w obrębie
zaplecza budowy, a następnie
odebrane i wywiezione przez
uprawnione do podjęcia wskazanych
działań podmioty; odpady
przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia;

będą to odpady inne niż
niebezpieczne i tymczasowo
gromadzone będą w kontenerze
przeznaczonym do przechowywanie
kable inne niż wymienione w 17 04
tego rodzaju odpadów, a następnie
<0,2
10*
przekazywane uprawnionym do ich
odbioru podmiotom;
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
inne odpady komunalne
odpady inne niż niebezpieczne –
głównie opakowaniowe i resztki
jedzenia; odpady te albo zabierane
będą bezpośrednio po wytworzeniu
przez pracowników i umieszczane
niesegregowane (zmieszane) odpady
<0,02
w komunalnych pojemnikach na
komunalne
odpady, albo też tymczasowo
gromadzone na terenie inwestycji
w kontenerze przeznaczonym do
przechowywanie zmieszanych
odpadów z budowy
RAZEM maks. 1,18 Mg

*odpady niebezpieczne

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10)

Wszystkie odpady etapu budowy, dla których zajdzie konieczność tymczasowego
magazynowania na terenie inwestycji, przechowywane będą w sposób zabezpieczający je
przed warunkami atmosferycznymi oraz przed przenikaniem ewentualnych zanieczyszczeń
do gruntu. Przechowywane one będą w szczelnych pojemnikach, workach lub
w kontenerach na terenie wyznaczonego zaplecze budowy.
Etap funkcjonowania
Eksploatacja inwestycji nie będzie stałym źródłem odpadów. Jej funkcjonowanie będzie
wiązało się z powstawaniem odpadów związanych wyłącznie z okresowo prowadzonymi
pracami serwisowymi i konserwacyjnymi urządzeń oraz pracami porządkowymi na terenie
obiektu. Ich częstotliwość uzależniona będzie od stopnia zużycia poszczególnych elementów
i jest bardzo trudna do określenia na obecnym etapie projektowania. Producenci modułów
fotowoltaicznych gwarantują ich niezawodność i bezawaryjną pracę przez okres co najmniej
10 lat, podobnie falowników.
Z uwagi na wybór transformatora olejowego przewiduje się możliwość wymiany ok. 5
Mg oleju transformatorowego co 5-10 lat. Istnieje jednak możliwość, że nie będzie zachodzić
taka konieczność z uwagi na coraz to nowsze technologie konserwacji transformatora bez
konieczności wymiany oleju transformatorowego. Jest to np. metoda regeneracji polegająca
na kompleksowym uzdatnianiu oleju poprzez odnowę wszystkich jego właściwości
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i parametrów do poziomu nowego oleju. Regenerację taką przeprowadza się bezpośrednio
w transformatorze na stanowisku roboczym. Proces taki wyróżnia się bardzo niską produkcją
odpadów, a technologia ta jest uznawana wręcz za bezodpadową, gdyż w większości
przypadków nie jest konieczne uzupełnianie oleju.
Wszystkie odpady etapu eksploatacji przekazywane będą uprawnionym do ich odbioru
podmiotom. Wytwórcą odpadów będzie podmiot świadczący usługi w zakresie napraw,
konserwacji, przeglądów instalacji i będzie on zobowiązany do zabezpieczenia powstających
podczas tych prac odpadów oraz przekazania ich podmiotom uprawnionym do
gospodarowania tymi odpadami.
Nienadające się do ponownego wykorzystania, uszkodzone panele fotowoltaiczne,
przekazywane będą jako odpad o kodzie 16 02 14. Okablowanie podłączone do tych
urządzeń, należałoby zakwalifikować do grupy 16 02 16. Odpady urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, wytwarzane na etapie eksploatacji, podlegać będą segregacji poprzez
umieszczenie ich z uwzględnieniem podziału na rodzaj w pojemnikach lub kartonach, po
czym bez wcześniejszego magazynowania wywożone będą przez uprawnione do podjęcia
wskazanych działań podmioty realizujących konserwacje i ewentualne naprawy instalacji.
Odpady te, powstawać będą podczas prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych
i nie będą magazynowane na terenie inwestycji. Podmiot świadczący usługi w zakresie
serwisu instalacji bezpośrednio po wytworzeniu tych odpadów przekazywać będzie je
podmiotom posiadającym uprawnienia do gospodarowania odpadami.
Przewiduje się, że pokłos powstający w wyniku koszenia roślinności trawiastej i zielnej
pod i pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, będzie pozostawiany pod panelami w celu
użyźniania ziemi bądź przekazywany do kompostowania poza terenem inwestycji.
Przewidziane do wytworzenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady
sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10).
Tab. 21. Wykaz i ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie eksploatacji
przedsięwzięcia
Przewidywana
Kod
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
Pochodzenie odpadu
ilość
[Mg/rok]
oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,
13
12, 19)
13 03
odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
mineralne oleje i ciecze stosowane jako
odpad pochodzący
elektroizolatory oraz nośniki ciepła
z ewentualnej wymiany
13 03 07*
0,1 – 0,2
niezawierające związków
oleju w stacji
chlorowcoorganicznych
transformatorowej
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
15
ochronne nieujęte w innych grupach
odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
15 01
opakowaniowymi)
15 01 01
opakowania z papieru i tektury
15 01 02
opakowania z tworzyw sztucznych
odpady z opakowań
<0,05
części wymiennych
15 01 03
opakowania z drewna
15 01 04
opakowania z metali
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opakowania wielomateriałowe
odpady nieujęte w innych grupach
odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
odpady w postaci
zużyte urządzenia inne niż wymienione
nienadających się do
16 02 14
w 16 02 09* do 16 02 13*
ponownego użytku
modułów fotowoltaicznych
elementy usunięte ze zużytych urządzeń
okablowanie usunięte
16 02 16
inne niż wymienione w 16 02 15*
z paneli
* odpady niebezpieczne
RAZEM
15 01 05
16
16 02

<0,01

maks. 0,26

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. 2020, poz. 10)

Mając na uwadze charakter i sposób organizacji prac, związanych z obsługą instalacji,
nie przewiduje się aby masa odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
powstająca podczas etapu eksploatacji stanowiła realne zagrożenie dla środowiska
naturalnego. Właściwe postępowanie z odpadami (tab. 22) stanowić będzie wystarczającą
ochronę przed ich potencjalnie szkodliwym działaniem.
Tab. 22. Sposób postępowania z odpadami przewidzianymi do wytworzenia na etapie eksploatacji
przedsięwzięcia
Kod
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
Sposób postępowania z odpadami
oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup
13
05, 12, 19)
13 03
odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
czynności związane zarówno ze zbieraniem,
transportem,
magazynowaniem
oraz
unieszkodliwianiem wytwarzanych na etapie
eksploatacji
przedmiotowej
inwestycji
odpadów z podgrupy 13 03 nie będą leżały
mineralne oleje i ciecze stosowane
w gestii właściciela instalacji, a obowiązek
jako elektroizolatory oraz nośniki
zgodnego z przepisami obchodzenia się
13 03 07*
ciepła niezawierające związków
z tego typu odpadami należeć będzie do
chlorowcoorganicznych
podmiotów
wykonujących
czynności
związane
renowacją
bądź
wymianą
transformatorów;
odpady przekazywane
będą do odzysku lub unieszkodliwienia bez
konieczności magazynowania ich na terenie
inwestycji;
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
15
ochronne nieujęte w innych grupach
odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
15 01
odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
odpady opakowaniowe wytwarzane na etapie
eksploatacji podlegać będą segregacji
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
poprzez umieszczenie ich z uwzględnieniem
15 01 03 opakowania z drewna
podziału
na
rodzaj
w workach
lub
15 01 04 opakowania z metali
pojemnikach, po czym bezpośrednio po
wytworzeniu zabierane będą przez firmę
świadczącą usługi na terenie farmy
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
i przekazywane podmiotom uprawnionym do
gospodarowania nimi;
16
odpady nieujęte w innych grupach
16 02
odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
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16 02 14

zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09* do 16 02
13*

16 02 16

elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16
02 15*

* odpady niebezpieczne

odpady
urządzeń
elektrycznych
i elektronicznych wytwarzane na etapie
eksploatacji podlegać będą segregacji
poprzez umieszczenie ich z uwzględnieniem
podziału na rodzaj w pojemnikach lub
oryginalnych opakowaniach, po czym bez
wcześniejszego magazynowania wywożone
będą przez uprawnione do podjęcia
wskazanych działań podmioty realizujących
konserwacje i ewentualne naprawy instalacji;
odpady przekazywane będą do recyklingu
lub odzysku

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10)

Na obecnym etapie planowania inwestycji nie przewiduje się aby mogło dojść do jej
całkowitej likwidacji. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wymiana zużytych
podzespołów i modułów fotowoltaicznych na nowe. Całkowita likwidacja przedsięwzięcia
wiązałaby się z demontażem urządzeń i instalacji oraz rozbiórką obiektów kubaturowych,
a w dalszej kolejności przywróceniem terenu do pierwotnego stanu. Wytwórcą i posiadaczem
powstających podczas ewentualnej likwidacji wnioskowanego przedsięwzięcia odpadów
będzie firma wykonująca usługi w niniejszym zakresie.
W fazie ewentualnej likwidacji, jeśli by do niej doszło powstałyby odpady ujęte
w poniższych grupach. Przewiduje się, że większość urządzeń zdemontowana w wyniku
likwidacji przedsięwzięcia będzie możliwa do wykorzystania w innej lokalizacji, po uprzednim
przeprowadzeniu prac konserwacyjnych i ewentualnych napraw.
Tab. 23. Lista i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie likwidacji przedsięwzięcia
Kod
15
15 01

15 01 06

16
16 02
16 02 14

16 02 16
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Ilość
Sposób postępowania z odpadem
[Mg/rok]
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nieujęte w innych grupach
odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
odpady gromadzone będą
w specjalnie na ten cel
podstawionym kontenerze,
zabezpieczonym przed działaniem
warunków atmosferycznych,
zmieszane odpady opakowaniowe
<0,2
dostępem zwierząt i osób
niepożądanych, a następnie
odebrane i wywiezione przez
uprawnione do podjęcia wskazanych
działań podmioty
odpady nieujęte w innych grupach
odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
zużyte urządzenia inne niż
nienadające się do dalszego
wymienione w 16 02 09* do 16 02 13*
wykorzystania panele fotowoltaiczne
oraz ich okablowanie czy podzespoły
<22
umieszczane będą w specjalnie na
elementy usunięte ze zużytych
ten cel podstawionym kontenerze,
urządzeń inne niż wymienione w 16
zabezpieczonym przed działaniem
02 15*
warunków atmosferycznych,
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
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17
17 02

17 02 02

17 04
17 04 02
17 04 05

17 04 11

dostępem zwierząt i osób
niepożądanych, a następnie
odebrane i wywiezione przez
uprawnione do podjęcia wskazanych
działań podmioty lub też ładowane
będą bezpośrednio na samochody
i wywożone z terenu inwestycji
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
odpady gromadzone będą
w specjalnie na ten cel
podstawionym kontenerze,
zabezpieczonym przed działaniem
warunków atmosferycznych,
szkło
<0,4
dostępem zwierząt i osób
niepożądanych, a następnie
odebrane i wywiezione przez
uprawnione do podjęcia wskazanych
działań podmioty
odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali
aluminium
odpady gromadzone będą
<1,0
w specjalnie na ten cel
żelazo i stal
podstawionym kontenerze,
zabezpieczonym przed działaniem
warunków atmosferycznych,
dostępem zwierząt i osób
kable inne niż wymienione w 17 04
<1,5
niepożądanych, a następnie
10*
odebrane i wywiezione przez
uprawnione do podjęcia wskazanych
działań podmioty
RAZEM maks. 25,1 Mg

*odpady niebezpieczne

źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10)

Najważniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska będzie właściwe postępowanie
z wytwarzanymi odpadami, a mianowicie stosowanie się do zasady tymczasowego
przechowywania odpadów na terenie inwestycji w taki sposób, by zabezpieczyć je przed:
 dostępem osób nieupoważnionych,
 dostępem zwierząt,
 oddziaływaniem warunków atmosferycznych, głównie wód opadowych i roztopowych,
a następnie przekazywanie ich uprawnionym do odbioru podmiotom w celu dalszego
zagospodarowania. Szacuje się, że żywotność modułów fotowoltaicznych wynosi ok. 30 lat.
Ponieważ w Polsce branża fotowoltaiczna jest stosunkowo młodą branżą, przewiduje się, że
pierwsze odpady fotowoltaiczne zaczną powstawać około roku 2040-2050. Z uwagi
natomiast na jej szybki rozwój, zaczynają powstawać firmy specjalizujące się w recyklingu
modułów fotowoltaicznych, a możliwy odzysk krzemowych paneli PV szacuje się na
poziomie nawet 96% (cyt. za: https://zmienimyswiat.pl/: „Czy zużyte moduły fotowoltaiczne
zaśmiecą świat? Recykling znów ratunkiem”, Energia/Recykling, 27.02.2020).
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13. Prace rozbiórkowe dotyczące
oddziaływać na środowisko

przedsięwzięć

mogących

znacząco

W związku z realizacją inwestycji nie zajdzie konieczność uprzedniego przeprowadzenia
prac rozbiórkowych innych obiektów lub instalacji, w tym takich, które zaliczałyby się do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
Opracowanie:
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