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DECYZJA NR 2/2021
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 247) i w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz w związku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r
poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku MQ Energy Sp. z o. o. ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy

stwierdzam:
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na – budowie do 11 farm fotowoltaicznych
o mocy do 1MW każda realizowanej w granicach części działek o nr ew.: 199, 200 i 201
obręb Oraczew (woj. łódzkie, gm. Wróblew) wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Inwestycja realizowana przez MQ Energy Sp. z o.o. ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy
Gmina nie posiada dla tego terenu opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
1. Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy:
1.

2.
3.

4.

5.

Prace ziemne przeprowadzić poza sezonem największej aktywności płazów, tj. poza
okresem wiosennej i jesiennej migracji; dopuszcza się wykonanie prac ziemnych w
ww. okresie pod warunkiem zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz wykonania
odpowiedniego ogrodzenia miejsca realizacji przedsięwzięcia, np. geotkaniną
o minimalnej wysokości 50 cm.
Wykopy w okresie nie prowadzenia prac (noce oraz dni przestoju) otaczać płotkami
z tworzywa sztucznego specjalnie zaprojektowanymi do ochrony płazów.
Panele myć wyłącznie przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej bez
zastosowania żadnych dodatków w tym detergentów; w przypadku ekstremalnych
zabrudzeń powierzchni paneli dopuszcza się użycie środków biodegradowalnych.
Nie stosować środków chemicznych spowalniających wzrost roślin; wykaszanie
mechaniczne terenu prowadzić po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki;
wykaszanie przeprowadzać od centrum farmy w kierunku jej brzegów, aby umożliwić
ucieczkę zwierząt i ograniczyć ich śmiertelność.
Wykonać ogrodzenie siatkowe niepełne z przestrzenią do 20 cm od poziomu terenu do
dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną
w gruncie do poziomu terenu lub ogrodzenie systemowe z zachowaniem przerwy
między gruntem a krawędzią ogrodzenia min. 25 cm, tak by pod wygrodzeniem nie
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

istniały żadne fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację drobnym i średnim
zwierzętom; ogrodzenie wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych
nawiązujących do otoczenia; dolna krawędź siatki winna być wykonana w sposób
wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt.
Instalacja fotowoltaiczna oraz towarzysząca jej infrastruktura, w tym stacja
transformatorowa mają być wykonane w kolorach naturalnych, stonowanych, nie
wyróżniających się w otoczeniu.
Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy
absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu
efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu.
Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora
i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, zasłonić siatką o oczkach
maks. 1 cm. średnicy, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze.
Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach
zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych,
zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich
ponowne wykorzystanie.
Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do KSE zaprojektować poza:
a) terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów,
b) terenami cieków wodnych, rowów melioracyjnych;
c) obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód
podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek;
d) obszarami leśnymi;
e) obszarami objętymi ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów
ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
f) obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, oraz pozostałych formy ochrony
przyrody;
g) obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i
archeologiczne.
Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na
terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
do gruntu.
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu
technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie
zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć
działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
Odpady niebezpieczne należy czasowo magazynować w szczelnych zamykanych
zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne
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15.

16.

17.

18.

magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający
środowisko gruntowo-wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym
stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji.
Odpady inne niż niebezpieczne magazynować w pojemnikach, kontenerach lub luzem
w sposób zorganizowany, selektywny w sposób zabezpieczający środowisko gruntowowodne
W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia środowiska
gruntowo-wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, pod wszystkimi
transformatorami wykonać szczelną misę olejową o pojemności zapewniającej przejęcie
powyżej 110% objętości oleju znajdującego się w transformatorze.
Stację transformatorową zlokalizować poza obszarami szczegółowego zagrożenia powodzią
w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.
Uzasadnienie

Wójt Gminy Wróblew pismem z 10 marca 2021 r., znak: RIT.6220.2.202LEP wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, zwanego dalej RDOS w Łodzi,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie do 11 farm fotowoltaicznych o mocy do IMW każda realizowanej w granicach
części działek o nr ewid. 199, 200, 201 obręb Oraczew (woj. łódzkie, gmina Wróblew) wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, przesyłając
w załączeniu, wniosek o wydanie decyzji, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz
informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem z 23
marca 2021 r. znak: WOOŚ.4220.219.202l.IBa RDOŚ zwrócił się do Wójta Gminy Wróblew
o uzupełnienie braków w przesłanej karcie informacyjnej dla przedmiotowego
przedsięwzięcia. Pismem z 2 lipca 2021 r. znak: RIT.6220.2.2021.EP Wójt Gminy Wróblew
przesłał do organów opiniujących, uzupełnienie dokumentacji. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOŚ.4220.219.2021.IBa.2 z dnia
09.07.2021r. wyraził opinię , że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny pismem znak: PPIS.ZNS.460.49.16.2021 z dnia 15.03.2021r. wyraził opinię , że
nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.149.2021.BM z dnia 26.03.2021r. nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Organy opiniujące podtrzymały również swoje stanowisko po uzupełnieniu karty
informacyjnej.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), tj.: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a".
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Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko, zbadano jaki jest rodzaj, skala przedsięwzięcia, wielkość
zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, wykorzystanie zasobów
naturalnych oraz jaka emisja i uciążliwości wystąpią na etapie realizacji i eksploatacji
planowanego przedsięwzięcia.
Teren, na którym planowana jest lokalizacja przedmiotowej elektrowni nie jest objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów,
uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod
uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznano, że nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań
w przedstawiony poniżej sposób.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa do 11 farm fotowoltaicznych PV Oraczew
o mocy do 1MW każda przewidzianych do realizacji w granicach części działek o nr ew.:
199, 200 i 201 obręb Oraczew (woj. łódzkie, gm. Wróblew) wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Planowana łączna moc wszystkich zainstalowanych modułów fotowoltaicznych w
projektowanej instalacji wyniesie do 11 MW. Planowane przedsięwzięcie zostanie
zlokalizowane na łącznej powierzchni do 5,8 ha. Zasadnicza część inwestycji obejmuje
realizację:
a) systemu konstrukcji podparć dla paneli (konstrukcje, szyny montażowe stalowe, stal
ocynkowana lub aluminiowe);
b) montaż modułów fotowoltaicznych;
c) trasy kablowej i przyłącza;
d) dróg dojazdowych do stacji transformatorowych na terenie instalacji
z placem manewrowym;
e) montaż stacji transformatorowych;
f) ogrodzenia dla całego terenu farmy;
g) montaż systemu monitoringu.
Moduły fotowoltaiczne za pomocą kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz
kabli światłowodowych połączone zostaną w obwody, a poszczególne obwody podłączone
zostaną do falowników. Z falowników energia elektryczna będzie przekazywana do
kontenerowych stacji transformatorowych, które zostaną zainstalowane na terenie farmy
fotowoltaicznej, a następnie, zostanie włączona do sieci elektroenergetycznej. W przypadku
przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zastosowanych do 11 szt. transformatorów.
Ponadto na terenie instalacji planuje się budowę dróg dojazdowych do stacji
transformatorowych.
Teren objęty przedsięwzięciem odznacza się całkowicie antropogenicznym
charakterem pod względem siedliskowo-roślinnym. Obszar przeznaczony pod posadowienie
zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej jest terenem typowo rolniczym. Materiały źródłowe
nie wskazują na obecność w rejonie inwestycji osobliwych walorów przyrodniczych.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami obszarów chronionych.
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Obszar planowanej inwestycji zgodnie z klasyfikacją gruntów zlokalizowany jest na gruntach
klasy bonitacyjnej RVI i częściowo RIVb.
Podstawowe parametry konstrukcji:
- minimalna szerokość odstępów pomiędzy rzędami paneli wyniesie ok. 2,5 m;
- maksymalna wysokość konstrukcji wyniesie ok. 5 m;
- minimalna odległość pomiędzy dolną krawędzią modułu a powierzchnią terenu
wyniesie ok. 0,7 m.
Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na przebieg ewentualnej migracji i nie będzie
stanowić żadnej bariery dla zwierząt. Zastosowane zostanie ogrodzenie z siatki o oczkach
min. 10 cm lub ogrodzenie systemowe z zachowaniem przerwy między gruntem a krawędzią
ogrodzenia min. 25 cm, co pozwoli na swobodne poruszanie się małych zwierząt przez teren
farmy fotowoltaicznej. Nie planuje się zastosowania prefabrykowanych cokołów, które
mogłyby utrudniać przemieszczanie się małych zwierząt. Ogrodzenie będzie otaczało teren
przeznaczony pod inwestycję, jego łączna długość wyniesie do 1240 m. Ogrodzenie zostanie
wykonane w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia,
w tym ogrodzenie realizowane będzie w kolorach szarości lub szarej zieleni.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą usuwane drzewa ani krzewy.
Energia wyprodukowana przez każdą z elektrowni dostarczana będzie do Krajowej Sieci
Elektroenergetycznej (KSE) poprzez kontenerową stację transformatorową nN/SN oraz
podziemne linie kablowe.
W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano
zastosowanie maksymalnie do 11 stacji kontenerowych. Na terenie działki, na której ma być
realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajdują się zabudowania. Na terenie
przedmiotowej działki nie znajdują się zabudowania mieszkalne, dla których zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) poziom
emitowanego hałasu nie może przekroczyć w porze dziennej 50 dB, a w porze nocnej 40 dB.
Najbliższa stacja transformatorowa zlokalizowana zostanie w odległości nie mniejszej niż
50 m od najbliższych terenów chronionych akustycznie. W związku z faktem, iż najbliższe
tereny chronione akustycznie położone są w odległości większej niż 50 m od najbliższych
stacji transformatorowych instalacja i jej elementy nie są zdolne do wytworzenia hałasu, na
poziomie, który mógłby zagrażać środowisku.
Komunikacja na terenie farmy zostanie zapewniona poprzez zachowanie odstępów
pomiędzy rzędami oraz poprzez zachowanie odstępu pomiędzy ogrodzeniem, a konstrukcją
paneli fotowoltaicznych, z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Farma nie zostanie
ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym bądź bezprzewodowym do płoszenia
zwierząt. Przewody elektryczne zostaną ułożone pod ziemią. Farma będzie monitorowana
i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą
wykonywane periodycznie.
W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano
stację transformatorową pozwalającą przetransformować niskie napięcie, które wychodzi
z paneli PV na średnie napięcie, którym to farma fotowoltaiczna zostanie połączona
z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE).
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Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez
operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci.
Planowana trasa przebiegu nie będzie się wiązała z wycinką drzew, ani innych zalesień.
Projektowane elektrownie fotowoltaiczne będą obiektem bezobsługowym.
Ich funkcjonowanie wymagać będzie wykorzystania w niewielkich ilościach materiałów,
paliw i energii na potrzeby prac konserwacyjnych (np. przycinka trawy) i serwisowych
(naprawa urządzeń). Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała budowy zaplecza
socjalnego oraz infrastruktury wodnokanalizacyjnej, dlatego też nie będzie konieczności
poboru wody i odprowadzania ścieków socj alno-by to wy eh.
Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń występująca w trakcie budowy planowanego
przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz przy założeniu
przestrzegania przepisów budowlanych, będzie miała zasięg lokalny ograniczający się tylko
do terenu, w sąsiedztwie placu budowy. Użycie ciężkiego sprzętu powodować będzie
występowanie emisji zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe: samochodów
ciężarowych do transportu mas ziemnych, gotowych elementów prefabrykowanych, innych
potrzebnych materiałów budowlanych oraz wywozu wytworzonych odpadów oraz koparek
i ładowarek do prac związanych z wykonywania robót ziemnych. Uciążliwości te ustaną po
zakończeniu prac montażowych. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze
dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości dla najbliższych zamieszkałych terenów.
Transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów
infrastruktury technicznej prowadzony będzie wyłącznie w porze dziennej.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania
bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakończenia prac
budowlanych, stan powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła - wróci do
stanu przedrealizacyjnego. W trakcie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie będzie emitować
żadnych substancji do atmosfery.
Prace realizacyjne związane będą z zapotrzebowaniem na typowe materiały budowlane:
piasek, żwir, beton, stal itp., które będą potrzebne do stabilnego umocowania słupów
stalowych, niezbędnych do budowy ogrodzenia, oraz montażu obiektów. W trakcie budowy
możliwe jest również zużycie wody na potrzeby socjalno-bytowe osób prowadzących montaż
obiektów; paliwo niezbędne w trakcie transportu i montażu elementów farmy
fotowoltaicznej, do napędu maszyn i urządzeń. Nie przewiduje się zapotrzebowania na
energię elektryczną pochodzącą z sieci elektroenergetycznej, bądź agregatu prądotwórczego
ani stałego poboru wody z miejscowych wodociągów, na potrzeby robót budowlanych.
W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostaną wytworzone następujące rodzaje
odpadów: 20 03 01, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 15 01 01, 15 01 02, 15
01 05, 16 06 05.
Odpady te gromadzone będą w obrębie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu
terenie, w specjalnie oznaczonych, szczelnych workach i kontenerach (zaleca się by teren, na
którym gromadzone będą odpady wyłożony został geomembraną separacyjną, która będzie
stanowiła ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowowodnego). Wnioskodawca przewiduje sortowanie różnych grup odpadów w odpowiednich
pojemnikach. Po wypełnieniu kontenerów odpady będą przekazywane firmom posiadającym
zezwolenia, do odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane
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do przenośnych toalet, a następnie wywożone z terenu inwestycji przez wyspecjalizowana
firmę. Wszystkie wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni stacji
kontenerowej oraz paneli fotowoltaicznych. Wody będą wsiąkać do gruntu w ich
bezpośrednim sąsiedztwie. Wody opadowe nie będą miały kontaktu z substancjami
niebezpiecznymi, ponieważ do budowy instalacji zostaną użyte materiały niewchodzące z nią
w reakcję. W wyniku funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powstawały
ścieki technologiczne. Mycie paneli będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu czystej wody
pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów.
Dojazd do planowanego przedsięwzięcia nastąpi z istniejącej drogi polnej. Po wykonaniu
całej infrastruktury towarzyszącej oraz tras kablowych nastąpi montaż konstrukcji na których
zostaną osadzone panele fotowoltaiczne. Konstrukcja pod panele jak i same ogniwa
fotowoltaiczne wykonane będą ręcznie. Po wykonaniu montażu wszystkich elementów
elektrowni fotowoltaicznej oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej
nastąpi przyłączenie instalacji do sieci, uprzątnięcie budowy oraz zrekultywowanie terenu
stanowiącego teren drogi dojazdowej, zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz
terenu wokół jak i pomiędzy rzędami konstrukcji tak aby stanowił on w dalszym ciągu obszar
upraw rolnych.
Likwidacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z pracami rozbiórkowymi elementów
farmy fotowoltaicznej, ogrodzenia. Prace te prowadzone będą ręcznie, jedynie wbite
uprzednio w grunt profile będą musiały zostać wyciągnięte za pomocą maszyn budowlanych
np. ładowarki bądź dźwigu. Po demontażu instalacji teren zostanie wyrównany
i przywrócony dotychczasowy sposób użytkowania. Rekultywacja terenu przedsięwzięcia
będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przed realizacyjnego,
uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia
wykopów. Odpady powstałe na etapie likwidacji m.in.: odpady związane z demontażem
modułów fotowoltaicznych, infrastruktury elektroenergetycznej, ogrodzenia oraz komunikacji
wewnętrznej, w szczególności odpady niebezpieczne będą przekazane zewnętrznym,
wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą
prewencji, w celu ich odzysku, a następnie recyklingu.
Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie związane z stałym zajęciem
gruntów,
głównie
pod
przedsięwzięcie
i
wykonaniem
niezbędnych
prac
budowlanych/montażowych, które będą miały charakter krótkotrwały. Oddziaływanie w fazie
eksploatacji będzie mieć charakter ciągły.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko w sposób
ciągły, w zakresie emisji pól elektromagnetycznych oraz emisji hałasu. Z uwagi na
umieszczenie kabli w ziemi na głębokości ok. 1 m (kable niskiego napięcia), umieszczenie
transformatorów wewnątrz stacji oraz posadowienie instalacji fotowoltaicznych
w odpowiedniej odległości od ogrodzenia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych norm,
w zakresie oddziaływania elektromagnetycznego. Oddziaływanie to będzie odwracalne trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektu i zamknie się w granicach
przedsięwzięcia.
Gotowy fundament stacji transformatorowej wyposażony zostanie w wydzielone misy
olejowe, mogące pomieścić co najmniej 100% pojemności oleju z zamontowanych w stacji
transformatorów w razie ich awarii oraz przedział kablowy z przepustami kabli SN oraz NN.
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Z uwagi na to, że projektowane farma fotowoltaiczna będzie pracować w porze dziennej,
emisja hałasu z inwerterów będzie nieznaczna, panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone
w automatyczny system naprowadzania oraz zachowana zostanie odległości między rzędami
(pozwoli to na naturalne chłodzenie paneli fotowoltaicznych) to można przyjąć, że zostaną
dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów chronionych oraz oddziaływanie
z zakresu emisji hałasu będzie w niewielkim zakresie wykraczać poza granice przedmiotowej
działki.
Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznych (czas trwanie przedsięwzięcia około
25 lat) nie będzie związane ze znacznym wykorzystaniem wody, z powstawaniem ścieków
technologicznych oraz ścieków bytowych. Ustawienie paneli fotowoltaicznych pod
odpowiednim kątem od 20° do 40°, pokrycie warstwą o właściwościach
antyelektrostatycznych spowoduje, że wody opadowe będą odprowadzane swobodnie,
bezpośrednio do gruntu. W przypadku dużego zabrudzenia do mycia paneli fotowoltaicznych
stosowana będzie woda destylowana. Czyszczenie paneli odbywać się będzie za pomocą
szczotki na wysięgniku oraz wody destylowanej, która nie pozostawia smug. Nie będzie to
jednak stanowiło niebezpieczeństwa dla środowiska gruntowo-wodnego, ponieważ będzie to
mieszaniną wody oraz kurzu osadzonego na panelach.
Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana będzie z niewielkim zapotrzebowaniem na
paliwo do maszyn rolniczych dokonujących czynności obsługowych (np. mycia paneli oraz
wykaszania terenu farmy) oraz czynności serwisowych, a także ze zużyciem niewielkich
ilości energii elektrycznej koniecznej do zasilenia urządzeń elektro-energetycznych.
Na etapie
eksploatacji planowanego zamierzenia powstać będą następujące rodzaje odpadów: 16 02
13*, 16 02 14, 17 04 05, 17 02 02, 17 02 03, 15 01 01, 17 04 07. Odpady te składowane będą
w sposób selektywny w kontenerach i na bieżąco, tj. po zakończonych pracach serwisowych
odbierane będą przez wyspecjalizowane jednostki.
W trakcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej w celu ochrony środowiska gruntowowodnego przed zanieczyszczeniem olejami transformatorowymi inwestor planuje użytkować
transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej
do środowiska gruntowo-wodnego na wypadek awarii, pod transformatorami znajdować się
będą szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju, wykonane z takich
materiałów, aby ciecz lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza terenem obszarów
chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położonymi obszarami są: Brąszewicki Obszar Chronionego
Krajobrazu w odległości ok.'1,2 km; Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu
w odległości ok. 9,2 km; Obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002
w odległości ok. 9,2 km. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenem
występowania korytarzy ekologicznych.
Biorąc pod uwagę pomijalne, nieznacznie wykraczające poza teren przedsięwzięcia
oddziaływanie planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska oraz
zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja
elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla ww. obszarów.
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Z KIP wynika, że planowana farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie poza terenami
wodno-błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza terenami
kompleksów leśnych, poza obszarami objętymi ochroną ujęć wodnych i obszarami ochrony
zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie
historyczne, kulturowe, archeologiczne oraz poza obszarami ochrony uzdrowiskowej.
W najbliższym otoczeniu farm znajdować się będą głównie tereny rolne.
Przedmiotowa farma fotowoltaiczna planowana jest w krajobrazie o charakterze
rolniczym, na terenach gruntów rolnych, w sąsiedztwie pól i dróg.
W opinii tut. organu realizacja przedsięwzięcia spowoduje zmianę krajobrazu,
jednakże biorąc pod uwagę obecny charakter terenu oraz niewielką wysokość
projektowanych konstrukcji do 7 m prognozuje się, iż elektrownia fotowoltaiczna będzie
zauważalna jedynie z najbliżej położonych obszarów.
Z uwagi na fakt, że planowana farma fotowoltaiczna jest przedsięwzięciem
długoterminowym, które oprócz tego, że wyłącza na wiele lat z produkcji rolnej obszar na
powierzchni około 5,8 ha, to stanowić może istotną przeszkodę w swobodnym
przemieszczaniu się zwierząt, tym samym może mieć wpływ na lokalną różnorodność
biologiczną. Dlatego też wykonanie ogrodzenia umożliwiającego przemieszczanie się małych
zwierząt (zaleca się siatkowe niepełne z przestrzenią do 20 cm od poziomu terenu do dolnej
krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do
poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody, co
umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom), nie będzie stanowiło istotnej przeszkody
dla przemieszczającej się fauny oraz nie będzie wpływać istotnie na różnorodność
biologiczną. Większe ssaki będą mogły swobodnie obejść planowaną farmę fotowoltaiczna.
Przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych
i ich siedlisk lub mieć negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne
zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowane zamierzenie
realizowane miało być na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie przed wszystkim
z terenem realizacji inwestycji i nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na tereny
przylegające do przedmiotowych działek. Z KIP nie wynika, aby w bliskim sąsiedztwie
przedmiotowych farm fotowoltaicznych występowały inwestycję o podobnym charakterze,
tym samym nie dojdzie do kumulacji oddziaływań.
Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowane zamierzenie
realizowane miało być na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone.
Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
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Pouczenie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie
uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia robót budowlanych.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 przytoczonej wyżej ustawy, decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może
nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia
przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. pozostałe strony postępowania zgodnie z wykazem
3. a/a
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