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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena wpływu na środowisko inwestycji 

polegającej budowie elektrowni fotowoltaicznej mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działce o nr ewid.:56/1 w obrębie 

geodezyjnym Truszczanek, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. Szczegółowy 

opis planowanej inwestycji znajduje się w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. 

 

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest :   

Ewa Siemińska prowadząca firmę pod nazwą. 

EL-WIND Ewa Siemińska 

Tymienice 50F 

98-220 Zduńska Wola 

 

1.2. Podstawy formalno – prawne opracowania 

 

Zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia  

3 października 2008 (Dz. U. 2018 poz. 2081), dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla realizacji przedsięwzięcia. 

Niniejszy raport sporządzono na zlecenie inwestora wymienionego w punkcie 1.1, który po 

złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach otrzymał postanowienie 

od Wójta Gminy Rozprza  (pismo znak : GK.6220.7.2018 z dnia 14.11.2018r.)(zał.1), nakładające 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji, 

mogącej potencjalnie takie oddziaływanie stwarzać.  
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Rozporządzenie to w § 3.1 pkt. 52 stwierdza, że do inwestycji mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagany, należy zaliczyć instalacje : 

- „ Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi , lub 

magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust1 

pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2008r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 

form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-3 tej ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit.a 

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez 

obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w 

wyniku realizacji przedsięwzięcia;” 

 

   Na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przedmiotowa farma 

fotowoltaiczna zakwalifikowana została jako przedsięwzięcie dla którego istnieje potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z opinią ww. organu Raport OOŚ 

winien zostać sporządzony zgodni z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081). 

 

1.3. Zakres opracowania 

 

          Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

z dnia 3 października 2008 roku, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na 

środowisko, mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko (art. 63 pkt.1), a także określa jego 

zakres (art. 63 pkt. 4). Raport OOŚ sporządzony został zgodni z art. 66 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081). 

 

1.4.  Materiały źródłowe 
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       Poniżej przedstawione zostały materiały źródłowe wykorzystane do opracowania niniejszego 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Materiałami tymi są aktualnie 

obowiązujące w Polsce przepisy związane z ochroną środowiska i stanowiące podstawę prawną do 

sporządzenia niniejszego opracowania, jak również dane pochodzące z przeprowadzonych dla 

potrzeb raportu badań i obserwacji oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska na obszarze 

opracowania i w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Jako materiały źródłowe uwzględnione są 

również wszelkie inne dokumenty i opracowania mające związek z planowanym przedsięwzięciem, 

na podstawie których można było rzetelnie przygotować niniejszy raport. 

 

1.5. Zestawienie wykorzystanych materiałów 

 

Niniejszy raport sporządzono wykorzystując następujące materiały źródłowe: 

 

 w zakresie obowiązywania przepisów prawa: 

 

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2018 poz. 2081); 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 

poz. 1945); 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614); 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z 

póż.zm.); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992 ); 

6. Ustawa z dnia 16 października 2004r. r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018r. poz. 1614)); 

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. 2018 poz. 755); 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) 

9. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

2015 poz. 1688 z póż.zm.)  

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nas zabytkami  ( Dz.U. z 2018r. 

poz. 2067); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r.  w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2014 po. 1923 z póź. zm.); 
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12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów ; 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800 z późniejszymi 

zmianami); 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz 112 z póź. zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych ( Dz. U. z 2016 poz. 1187) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody ( Dz. 

U. 2014 poz. 1542) 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2016r. poz. 71 z póź.zm.) 

19. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2018r. poz. 954) 

20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/7/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca  

i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE; 

21. Dyrektywa Szkodowa – Directive 2004/35/CE of the Europen Parlament and of the Council of 

21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of 

environmental damage; 

22. Dyrektywa Siedliskowa – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

23. Dyrektywa Ptasia – DYREKTYWA RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.  

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

 

 inne materiały źródłowe: 
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1. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 roku- Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Łodzi, Wydział Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

2. Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego – Biuro Planowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego; 

3. Zasady wykonywania oceny na środowisko inwestycji szkodliwych dla środowiska  

i zdrowia ludzi oraz rozwiązań projektowanych inwestycji mogących pogorszyć stan 

środowiska – MOŚZNIL, IOŚ 1990; 

4. Biuletyny Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko, wybrane numery; 

5. Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego – IOŚ Warszawa 1998; 

6. Problemy ocen środowiskowych, numery wybrane z lat 1998-2009 oraz wydanie specjalne z 

roku 2001 – „nowe regulacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko oraz dostępu do 

informacji o środowisku i jego ochronie”; 

7. Atlas środowiska geograficznego Polski – PAN, Warszawa 1994; 

8. Województwo piotrkowskie. Monografia regionalna. Łódź – Piotrków Trybunalski  1979; 

9. Geografia fizyczna Polski, A Richling (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN,2005; 

10. Założenia polityki energetycznej Polski do 2030 roku, dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów 10 listopada 2009 roku, 

11. Mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:3000; 

12. Polska Polityka Energetyczna do 2030 – strategia sektorowa, Warszawa sierpień 2009; 

13. Ocena oddziaływania na środowisko Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku dostępna na 

stronie :http://www.mg.gov.pl/Galeria/DE/Prognoza_OOS. PDF//; 

14. Mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:5000 

 

2.  ZASTOSOWANE W RAPORCIE METORY OCENY, OCENA 

WYKORZYSTANYCH DANYCH O ŚRODOWISKU, ZASIĘG 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. Metody oceny oddziaływania na środowisko zastosowane w raporcie  

 

Metodyka zastosowana w ocenie odpowiada metodom stosowanym w tym zakresie 

i opisanym w literaturze przedmiotu. Opis stanu środowiska naturalnego i sposób 

zagospodarowania przestrzennego terenu na obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia 
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na środowisko oparto na wizji lokalnej, a także na dostępnej dokumentacji fizyko – geograficznej 

rejonu przedsięwzięcia oraz na obowiązującej dokumentacji planistyczno – urbanistycznej i 

kartograficznej. 

Do oceny stanu aktualnego środowiska posłużono się „ listą sprawdzającą”. Jest to podstawowa 

metoda stosowana w procedurze sporządzania raportów dotyczących oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. Metoda ta polega na wyodrębnieniu ze środowiska tych elementów, 

które są potencjalnie narażone na negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia. Dzięki 

takiej metodzie można ograniczyć zakres merytoryczny opracowania, koncentrując się na 

zagadnieniach, które są najistotniejsze. 

Do oceny stanu środowiska na terenie planowanej inwestycji wykorzystano metodę rang. 

Poprzez ustalenie skali wartości, oceniano poszczególne elementy środowiska. Dzięki tej metodzie 

przeprowadzono waloryzację elementów środowiska, co posłużyło w dokonywaniu późniejszej 

oceny charakteru i stopnia oddziaływania planowanej inwestycji.  

W celu przeprowadzenia oceny poszczególnych elementów środowiska przypisano 

odpowiednią wartość punktową. Przyjęto punktową skalę oceny, w której każdemu punktowi 

przypisano wartość: 

0  punktów  - brak wartość 

1  punkt      - wartość niska, 

2  punkty    - wartość średnia, 

3  punkty    - wartość znacząca, 

4  punkty    - wartość duża. 

 

Ocenę punktową poszczególnym elementom środowiska przyznano uwzględniając: 

 Występowanie lub brak danego elementu środowiska, 

 Jakość danego elementu środowiska, 

 Znaczenie danego elementu w istniejącym środowisku, 

 Stopień wrażliwości elementu na zmiany, 

 Zdolność danego elementu do samoregeneracji  

 Stopień odnawialności zasobu, 

 Narażenie elementu na zmiany wynikające z działalności przedsięwzięcia. 

 Identyfikacja potrzeb społecznych  

 

2.2. Ocena danych wejściowych  
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        O ocenie danych wyjściowych decyduje stopień szczegółowości dostępnej informacji, na 

podstawie, której dokonuje się oceny. 

 

Do sporządzenia niniejszej oceny wykorzystano m.in. dane prezentowane w Karcie Informacyjnej 

Przedsięwzięcia , a także publicznie dostępne dane o środowisku, badania przyrodnicze wykonane 

na potrzeby planowanego przedsięwzięcia. Dostępny zakres informacji o środowisku uznaje się za 

wystarczający do dokonania oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Ponadto oceny dokonuje się na podstawie prawdopodobnych zdarzeń o określonym poziomie 

ufności. Ma to związek nie tylko z dokładnością danych pomiarowych, ale również z prognozą 

zdarzeń. Na dokładność oceny wpływa również dokładność modeli. Model matematyczny w sposób 

uproszczony odzwierciedla zjawiska fizyczne. Dlatego pojęcie oceny oddziaływania związane jest z 

prognozą oddziaływania na środowisko. Z doświadczeń wynika, że określone na podstawie modeli 

matematycznych zjawiska, wykazują najczęściej większy wpływ na środowisko niż wynika to z 

analizy porealizacyjnej inwestycji przy takich samych parametrach wyjściowych. 

2.3. Ustalenia wstępne  

      Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celu określenia i zidentyfikowania oddziaływania 

przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska, interakcji między nimi oraz proponowanych 

środków uniknięcia bądź minimalizacji negatywnych efektów środowiskowych, związanych z 

realizacją przedsięwzięcia. 

 

2.4. Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

 

         Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje obszar  na którym realizowane 

jest przedsięwzięci.  

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na : 

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-
rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie Truszczanek, gmina Rozprza” 

 

12 

 

3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ Z JEGO 

CHARAKTERYSTYKĄ. 

3.1.  Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną  oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą. Planowana elektrownia  

jest instalacją wykorzystującą promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, 

składającą się z paneli fotowoltaicznych  przymocowanych do konstrukcji wsporczej, moc instalacji 

wyniesie do 6MW a położona będzie w obrębie geodezyjnym Truszczanek, gmina Rozprza. Energia 

ta dostarczana będzie do krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez projektowaną linię 

kablową SN do istniejącej linii napowietrznej 15 kV lub 30kV, istniejącej lub projektowanej stacji 

GPZ zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej.   

 

3.2. Lokalizacja inwestycji 

 

Projektowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej mocy do 6MW na działce 

nr ewid.: 56/1 w obrębie geodezyjnym Truszczanek , gm. Rozprza. Inwestycja będzie obejmować 

teren o powierzchni około 5,1ha  położony na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie geodezyjnym 

Truszczanek, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, woj. łódzkie. 

Działki nr ewid.: 56/1 wykorzystywane są jako tereny upraw rolnych. 

Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół w/w działki: 

- tereny położone na wschód – teren upraw rolnych. 

- tereny położone na zachód - tereny upraw rolnych,  

- tereny położone na północ – droga gminna nr ewid.: 48/1 obr. Truszczanek,  

- tereny położone na południe – teren upraw rolnych. 

Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest w zachodniej części gminy 

Rozprza. Miejsce realizacji planowanej inwestycji oddalone będzie o ok. 540m od drogi krajowej  

nr 1. 

Projektowana elektrownia oraz cała infrastruktura towarzysząca usytuowana będzie na działce nr 

ewid.: 56/1 w odległości min. 3m od granic z działkami sąsiednimi licząc od skrajnego brzegu rzędu 

paneli. Połączona zostanie z linią kablową oraz wpiętą do istniejącej linii napowietrznej 15kV lub 

30 kV lub projektowanej, bądź stacji GPZ zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci na podstawie 

odrębnej dokumentacji projektowej. 
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Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarem występowania obiektów 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi (najbliższe zabudowania oraz obiekty przeznaczone na stały 

pobyt ludzi zlokalizowane są w odległości ok. 30m na zachód od inwestycji (dz. 57/1 obr. 

Truszczanek, gm. Rozprza). Dojazd do nieruchomości zapewniony będzie z istniejącej drogi 

publicznej poprzez projektowany zjazd oraz drogę dojazdową szerokości około 4.00m oraz zatoka 

postojowa z zapleczem sanitarnym o wymiarach  do ok. 20x10m. 

Planowana inwestycja nie zmieni przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu stanowiącego obszar 

upraw rolnych klasy IVa,  IVŁ, IVb, za wyjątkiem wprowadzenia nowej funkcji – produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Projektowana inwestycja zajmie teren  

o powierzchni ok. 5,1ha (konstrukcja nośna paneli fotowoltaicznych, wewnętrzna droga dojazdowa, 

zatoka postojowa z zapleczem sanitarnym oraz niezbędna infrastruktura). Roślinność – uprawy 

rolne oraz nieliczne zadrzewienia. Po zrealizowaniu inwestycji teren wokół, pod konstrukcji paneli 

jak i pomiędzy będzie stanowił teren upraw roślinności niskiej, za wyjątkiem zatoki postojowej i 

zjazdu. Poniżej przedstawiono widok na miejsce planowanej.  

 

Zdjęcie nr 1  

 

Mapa nr 1 

3.3 Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

 

          Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje obszar działki objętej 

inwestycją. 
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3.4 Opis stanu istniejącego  

3.4.1 Dotychczasowe wykorzystanie terenu 

 

            Przedsięwzięcie polegające na budowie planowanej inwestycji położone jest na terenie 

Gminy Rozprza w województwie łódzkim, powiat piotrkowski.  

Powierzchnia terenu przewidziana pod inwestycję wynosiła będzie ok.  5,1 ha i obejmowała będzie 

działkę  nr ewid. 56/1 obręb Truszczanek, gmina Rozprza.  

Teren planowanej inwestycji położony jest przede wszystkim w obrębie obszaru upraw rolnych  

z występującą zabudową o funkcji mieszkalnej, znajdującą się wzdłuż drogi głównej.  

Teren przeznaczony pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą położony jest na gruntach klasy IVa, IVŁ, IVb. 

Omawiane nieruchomości położone są na terenie nie stanowiącym obszaru bogatego pod względem 

fauny i flory. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się cieki wodne oraz rzeki  

a działka objęte inwestycją nie znajdują się na terenach zalewowych czy też objętych jakąkolwiek 

ochroną.  

 

3.4.2 Szata roślinna 

 

         Analizowany teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia odznacza się niezbyt 

zróżnicowaną szatą roślinną.  W  przeważającej części jest to mozaika terenów rolniczych, 

tj. pól uprawnych, zadrzewień  śródpolnych oraz terenów zabudowy wiejskiej. Wokół terenu 

inwestycji nie znaleziono zadrzewień cennych przyrodniczo oraz obszarów skupiających 

starodrzewy.  

 

3.4.3 Plany zagospodarowania przestrzennego 

 

    Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarze objętym  Planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

3.4.5 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 
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Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Proces przemiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną następuje  

ogniwach fotowoltaicznych. Najbardziej popularne są ogniwa słoneczne krzemowe Poli- mono-  

 i multikrystaliczne. 

Ogniwa fotowoltaiczne są to półprzewodnikowe elementy, w których następuje bezpośrednia 

konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Każdy panel składa się  

z wielu ogniw fotowoltaicznych, połączonych ze sobą elektrycznie w sposób szeregowy, 

zamkniętych w jednej obudowie i osłoniętych warstwami szczelnie chroniącymi przed warunkami 

atmosferycznymi. Pojedyncze ogniwo wchodzące w skład panelu fotowoltaicznego (PV) generuje 

prąd o natężeniu rzędu ok. 4 A przy napięciu ok. 0,5 V (napięcie pojedynczego panelu PV,  

w zależności od mocy, to około 15-40 V). Materiałem półprzewodnikowym najczęściej 

stosowanym do produkcji paneli PV jest krzem. Ogniwa fotowoltaiczne składają się z płytki z 

półprzewodnika posiadającej złącze P-N (positive - negative). W strukturze takiej występuje pole 

elektryczne (bariera potencjału). W chwili, gdy na ogniwo pada światło słoneczne powstaje para 

nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, elektron - dziura, które zostają następnie 

rozdzielone przez pole elektryczne. Rozdzielenie ładunków powoduje, iż w ogniwie powstaje 

napięcie. Po podłączeniu obciążenia (urządzenia pobierającego energię) następuje przepływ prądu 

elektrycznego. 

Rys. 1 

Schemat budowy ogniwa fotowoltaicznego:  

 Elektrody  

 Półprzewodnik typu N  
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 Bariera potencjału  

 Półprzewodnik typu P  

 

Moduły fotowoltaiczne (panele) są urządzeniami płaskimi i lekkimi. Ponadto wytwarzanie prądu 

elektrycznego odbywa się w sposób całkowicie bezgłośny, same urządzenia zaś nie powodują 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Panele PV cechuje także mało skomplikowana budowa,  

a fakt, iż są one praktycznie bezobsługowe sprawia, że koszty eksploatacji elektrowni 

fotowoltaicznej są znikome. 

 

 

 

Parametry inwestycji: 

Ilość pojedyńczych paneli                            do 24000                              

 Moc pojedynczego panela                od 250Wp do 400Wp 

 Ciężar                                               ok. 40kg 

 Materiał komórek                            ogniwa polikrystaliczne lub monokrystaliczne 

 Strona frontowa                               szkło hartowane 

 Maksymalna temp. robocza               -40 *C do 85 *C 

 Wymiary paneli                                 do 2,20m/1,75m/65mm 

       W trakcie budowy wykorzystany zostanie sprzęt w postaci wiertnic/palownic, maszyn 

zagęszczających oraz inny drobny sprzęt.  

Większość elementów konstrukcyjnych, które przyjadą na teren inwestycji na etapie budowlanym 

będzie częściowo przygotowana do montażu, co zminimalizuje ilość odpadów i hałasu. Elementy 

konstrukcyjne przywiezione zostaną na teren inwestycji za pomocą samochodów o masie do 3,5t. 

Elementy konstrukcyjne przywiezione zostaną w postaci modułów nie wymagających cięcia oraz 

montowane będą na bieżąco bez konieczności ich składowania.  
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Do dowozu wszystkich elementów potrzebnych do wykonania elektrowni fotowoltaicznej 

wykorzystane zostaną istniejące drogi oraz tymczasowa droga dojazdowa wykonana na terenie 

działki objętej inwestycją tylko na okres budowy inwestycji. W obrębie działki komponenty 

rozwożone będą po nieutwardzonym terenie, który w po wykonaniu wszelkich prac zostanie 

zrekultywowany.  

Montaż paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury elektroenergetycznej wykonany zostanie przez 

osoby wyspecjalizowane.  

Samochody tankowane zostaną poza terenem inwestycji co zniweluje zagrożenie dla środowiska 

gruntowo – wodnego. 

 

3.4.6 Konstrukcja wsporcza 

               Montaż paneli opierał się będzie konstrukcji wolnostojącej,, składającej się ze stalowej 

ocynkowanej ramy lub aluminiowej oraz poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów 

mocujących ( elementów łączących ). Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona bezpośrednio 

do podłoża ( pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). Głębokość osadzenia zależy od 

konkretnych warunków panujących na miejscu i jest ustalana indywidualnie przez projektanta, w 

oparciu o nośność gruntu oraz obciążenie śniegiem i wiatrem. Wysokość konstrukcji wsporczej 

wynosić będzie maksymalnie do 7m wysokości.  

Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wyposażona w moduły automatycznego 

naprowadzania, czyli mechanizm zmieniający kąt nachylenia ogniw.  

3.4.7 Ogrodzenie 

 

        Cały obszar inwestycji zostanie ogrodzony płotem zabezpieczającym przed wtargnięciem osób 

niepożądanych oraz zwierząt. Materiały, z których wykonane zostanie ogrodzenie wskazane zostaną 

na późniejszym etapie, czyli w momencie sporządzania projektów oraz uzyskiwania pozwolenia na 

budowę. Zazwyczaj tego rodzaju ogrodzenia stanowią płot ażurowy wykonany np. z materiałów 

metalowych. W celu ogrodzenia planowanej inwestycji wykonany może zostać  płot o długości 

około 1,20 km i ok. do 4m wysokości  

 Wolna przestrzeń pozostawiona w celu umożliwienia poruszania się małych zwierząt wynosiła 

będzie minimum 15cm  - 20cm  licząc odległość od dolnej krawędzi ogrodzenia do powierzchni 

gruntu.  
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Dolna krawędź ogrodzenia zabezpieczona będzie w taki sposób aby nie posiadała ostrych 

krawędzi, które mogłyby zranić przechodzące zwierzęta.  

W przypadku planowanej inwestycji nie przewiduje się zastosowania elektronicznego systemu 

bezprzewodowego lub przewodowego służącego do płoszenia zwierząt.  

Planowana elektrownia fotowoltaiczna nie będzie ogrodzona elektronicznym systemem 

przewodowym bądź bezprzewodowym, np. system płoszenia zwierząt. Nie jest to konieczne ze 

względu na to, że teren inwestycji nie stanowi obszaru bogato zamieszkałego przez zwierzęta ze 

względu na ciągłą uprawę rolną obszaru inwestycji oraz wokół niej.   

Poniżej zamieszczono zdjęcie przykładowego ogrodzenia tego typu instalacji.  

 

Zdjęcie nr 2 – przykładowe ogrodzenie dla elektrowni fotowoltaicznej.  

3.4.8  Generator 

     Generator fotowoltaiczny zbudowany jest z modułów połączonych szeregowo oraz równolegle. 

Generator współpracuje z konwerterem DC/AC lub DC/DC, który zapewnia optymalny punkt pracy 

generatora, dzięki czemu wytwarzana moc proporcjonalna jest do maksymalnej mocy teoretycznej 

generatora.  

3.4.9  Konwertery DC/AC i DC/DC 

        Przetwornica ( Falownik) przekształca prąd stały na prąd zmienny. Jeżeli system wyposażony 

jest w przetwornicę wówczas może współpracować z nim praktycznie każde urządzenie elektryczne 
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codziennego użytku.  Falownik podłączony jest bezpośrednio do paneli, przy pomocy możliwie 

najkrótszego i najgrubszego przewodu. Panele fotowoltaiczne w większości dostarczają prąd stały o 

niskim napięciu, którego nie możemy wykorzystać w codziennym użytku.  

3.4.10  Linie kablowe stałoprądowe niskiego napięcia łączące panele fotowoltaiczne z 

inwerterami 

         Linie kablowe stałoprądowe niskiego napięcia, służące do wykonania połączeń elektrycznych 

pomiędzy panelami umieszczone będą w specjalnych korytkach lub rurkach podwieszonych pod 

zespołem paneli i przytwierdzonych do konstrukcji montażowej. Powyższy sposób poprowadzenia 

kabli pozwala na ich szybki montaż oraz powoduje, że nie trzeba umieszczać ich w ziemi dzięki 

czemu ogranicza się ilość wykonanych wykopów ziemnych. 

3.4.11  Linie kablowe niskiego napięcia łączące inwertory ze stacją transformatorową.  

        Planowana inwestycja skonstruowana zostanie w taki sposób aby energia generowana przez 

panele fotowoltaiczne wyprowadzana była oraz kierowana linią kablową niskiego napięcia do 

transformatora znajdującego się w kontenerowej stacji transformatorowej znajdującej się na terenie 

inwestycji. Dostęp do kontenerowej stacji transformatorowej będą mieć jedynie osoby 

upoważnione. Linie kablowe niskiego napięcia łączące inwertery ze stacją transformatorową 

umieszczone zostaną w ziemi na głębokości ok. 1m . Wszystkie podziemne linie kablowe wykonane 

na terenie nie wymagającym wycinki drzew.  

3.4.12  Kontenerowa stacja transformatorowa  

       Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa wyposażona zostanie w 1 transformator  

o parametrach określonych na późniejszym etapie inwestycyjnym.  Transformator zainstalowany 

zostanie, w obudowanej kontenerowej stacji transformatorowej stanowiącej zabezpieczenie przed 

porażeniem prądem elektrycznym ludzi lub zwierząt. Obudowa stanowiła będzie typowy kontener 

stosowany w energetyce. Kontenerowa stacja transformatorowa zamykana będzie na klucz, w celu 

zabezpieczenia instalacji wewnętrznych przed wtargnięciem nieupoważnionych osób trzecich. 

Wszystkie prace związane z konserwacja oraz naprawą całości stacji wykonywane zostaną przez 

osoby upoważnione oraz posiadające wymagane kwalifikacje.  

Stacja to prefabrykowane kontenery składające monolitycznych elementów żelbetowych, 

wykonanych odpowiedniej klasie fundamentu, bryły głównej oraz dachu. Gotowy fundament 

posiada wydzielone misy olejowe, mogące pomieścić co najmniej 110% pojemności oleju  

z zamontowanych w stacji transformatorów w razie ich awarii, oraz przedział kablowy  

z przepustami kabli SN oraz nN. Przeznaczeniem bryły głównej jest zabudowa rozdzielnic SN oraz 
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nN, urządzeń zdalnej kontroli oraz sygnalizacji, układów pomiarowych, transformatorów, 

agregatów oraz innych urządzeń zgodnie z projektem. Dach wariantowo może być również 

wykonany jako całkowicie metalowy lub w postaci nakładki architektonicznej na dach betonowy. 

Napięcie na uzwojeniu pierwotnym transformatora wynosiło będzie 0,4kV natomiast na uzwojeniu 

wtórnym 15kV.   

3.4.13  Czyszczenie paneli fotowoltaicznych. 

       Projektowane panele fotowoltaiczne z racji tego, że stanowią instalację ulegającą zabrudzeniu 

w czasie ich eksploatacji podlegają okresowemu czyszczeniu. Jednakże na tą chwilę ciężko jest 

określić jak często będzie ono wykonywane. Inwestor zakłada czyszczenie paneli w dwojaki 

sposób, a mianowicie na sucho lub też na mokro. Sposób suchy polega na użyciu szczotek 

montowanych na prowadnicach wzdłuż paneli, mierząc jednocześnie wartości optyczne paneli. 

Czyszczenie przy użyciu szczotek odbywa się tak długo, aż właściwości optyczne paneli posiadały 

będą odpowiednie parametry. Drugim sposobem jest mycie ręczne przy użyciu wody destylowanej. 

Woda destylowana wykorzystana do mycia instalacji nie posiada żadnych detergentów oraz 

substancji myjących w związku z tym, może ona swobodnie spływać z mytej powierzchni oraz 

wsiąknąć w grunt otaczający rzędy paneli fotowoltaicznych. Żadna z ww. metod czyszczenia nie 

spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz nie zanieczyści gruntu substancjami 

niebezpiecznymi.  

Jedną z cech charakterystycznych procesu przemiany energii na elektryczną odbywającego 

się w elektrowni fotowoltaicznej, jest brak występowania różnego rodzaju zanieczyszczeń 

wynikających  z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. podrozdziałami.  

3.4.14   DROGI DOJAZDOWE 

 

         Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na dz. Nr 56/1 obr. Truszczanek gm. Rozprza. 

W celu dojazdu do nieruchomości oraz montaży paneli wykonana zostanie droga dojazdowa o max.  

długości  ok. 50m. Na tym etapie inwestor planuje wykonanie drogi poprzez ułożenie płyt 

betonowych na okres budowy. Zatoka postojowa wraz z zapleczem sanitarnym( plac manewrowy) 

również wykonanie zostaną z płyt betonowych, które zarówno z drogi dojazdowej jak i zatoki 

podstokowej zabrane zostaną po zakończeniu budowy. Planowana inwestycja nie wymaga budowy 

drogi o nawierzchni twardej a jej długość nie przekroczy  ok. 50m oraz 5m szerokości. Planowana 

droga dojazdowa nie będzie wykonana z nawierzchni twardej oraz przekroczy 1km w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016. Poz. 71). 
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3.5 Rodzaj technologii  

 

          Elektrownie fotowoltaiczne zaliczane są do źródeł energii odnawialnej. Produkują one 

energię elektryczną poprzez, wykorzystanie promieni słonecznych, które są źródłem naturalnym 

oraz  niewyczerpywanym. W skład instalacji wchodzą panele fotowoltaiczne, inwertery 

kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza oraz inne urządzenia służące do zamiany energii 

promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne dzielimy na 

polikrystaliczne, monokrystaliczne i amorficzne, a zbudowane są one głównie z krzemu. W celu 

zmniejszenia odbicia światła pokrywa się je warstwą przeciwodblaskową (antyrefleksyjną) lub 

stosuje się teksturowanie powierzchni.  

Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na zmianie energii promieniowania słonecznego 

na energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych znajdujących się w panelach. W tym 

celu foton pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne, natomiast 

jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do 

ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza 

półprzewodnikowego możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci 

energetycznej, w ten sposób energia świetlna zostaje przekształcona w elektryczną. 

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, więc w celu korzystania z energii elektrycznej musimy 

zainstalować falownik (inwerter), który zmieni prąd stały płynący z paneli fotowoltaicznych na prąd 

zmienny (a właściwie, przemienny). Panele  fotowoltaiczne są dobrym rozwiązaniem ekologicznym 

ze względu na brak emisji dwutlenku węgla czy siarczanów. Przy produkcji energii elektrycznej nie 

emitują do środowiska żadnych substancji szkodliwych.  

W Polsce powstaje coraz więcej instalacji fotowoltaicznych zarówno w mniejszej skali np. na 

własny użytek, jak również w postaci dużych naziemnych instalacji produkujących prąd, który 

następnie oddawany jest do sieci elektroenergetycznej. 

Planowana do realizacji inwestycja stanowić będzie konstrukcje bezfundamentowe. Wysokość 

konstrukcji pod panele fotowoltaiczne nie przekroczy 7m. 

Posadowienie paneli fotowoltaicznych nie będzie wymagało wykonania fundamentów oraz 

znaczącej ingerencji w grunt. Nie planuje się również budowy stałych placów manewrowych  

i montażowych. Nie planuje się niwelacji terenu oraz przemieszczania mas ziemnych na cele 

montażu paneli fotowoltaicznych.  

Podczas wykonywania prac ziemnych związanych w ułożeniem linii kablowych, warstwa 

urodzajnej gleby zostanie ułożona na boku wykopu oraz stanowiła będzie materiał, którym 
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zasypana zostanie trasa kablowa. Przed zasypaniem wykopów zostaną one sprawdzone czy nie 

przedostały się do nich drobne zwierzęta, a w sytuacji gdyby jakieś zwierzę zostało w nim 

uwięzione wówczas będą one wyjęte na powierzchnię.  

Kolejną pracą ziemną, która zostanie wykonana w związku z realizacja niniejszej inwestycji jest 

budowa kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej SN. Stacja to prefabrykowane 

kontenery składające monolitycznych elementów żelbetowych, wykonanych odpowiedniej klasie 

fundamentu, bryły głównej oraz dachu. Gotowy fundament posiada wydzielone misy olejowe, 

mogące pomieścić co najmniej 110% pojemności oleju z zamontowanych w stacji transformatorów 

w razie ich awarii, oraz przedział kablowy z przepustami kabli SN / nN. Przeznaczeniem bryły 

głównej jest zabudowa rozdzielnic SN/nN, urządzeń zdalnej kontroli oraz sygnalizacji, układów 

pomiarowych, transformatorów, agregatów oraz innych urządzeń zgodnie z projektem. Dach 

wariantowo może być również wykonany jako całkowicie metalowy lub w postaci nakładki 

architektonicznej na dach betonowy.  

Transformatory SN są powszechnie montowane na słupach znajdujących się przy zabudowaniach, a 

także w budynkach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2002 nr 75 poz. 690) § 182 , minimalna odległość stacji transformatorowej od pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 2,8m.  

W przypadku planowanej inwestycji przewiduje się budowę  transformatora osadzonego w 

kontenerowej stacji transformatorowo - rozdzielczej. Moc akustyczna pojedynczego transformatora 

wynosiła będzie ok. 76dB, jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, iż będzie on osadzony w 

kontenerowej stacji transformatorowej tłumiącej hałas. Kontenerowa stacja znajdowała się będzie w 

znacznej odległości od zabudowań ludzkich. W momencie wykonywania ewentualnych analiz 

akustycznych dla tego typu źródeł należy wziąć pod uwagę m.in. Tłumienie dźwięku przez 

kontenerową obudowę w której posadowiono transformatory. 

Inwestor nie planuje budowy kontenerowej stacji inwertera.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z 2014r. Poz. 112), teren zagrodowej 

zlokalizowany w pobliży przedsięwzięci posiada poziom hałasu dla pory dziennej na poziomie : 

LAeq D = 55,0 dB, natomiast dla pory nocnej LAeq N = 45,0 dB.  
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Najbliżej zlokalizowane istniejące tereny zabudowy zagrodowej względem położenia stacji 

kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej, znajdują się:   

 działka nr ewid.: 57/1 obr. Truszczanek gm. Rozprza- odległość ok. 30m 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie 

ponadnormatywnych emisji hałasu, co wynika z tego iż budowa kontenerowej stacji 

transformatorowo- rozdzielczej w tak dalekiej odległości od istniejącej i planowanej zabudowy, nie 

stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla ww. obszarów chronionych.   

Nie przewiduje się innych prac ziemnych niż wyżej wymienione.  

Planuje się budowę zespołu paneli fotowoltaicznych w rzędach o wysokości do 7m oddalonych od 

siebie o odległość od 4m do 8m. Panele fotowoltaiczne to doskonałe proekologiczne rozwiązanie 

produkcji energii elektrycznej.  

Mycie paneli odbywać się będzie bez użycia jakichkolwiek detergentów, a jedynie przy użyciu 

wody destylowanej lub też w sposób suchy za pomocą specjalnych szczotek. Mycie paneli 

spowodowane jest osadzaniem się kurzu na ich powierzchni przez co nastąpić może obniżenie 

sprawności tych urządzeń.  

Komponenty wykorzystane w czasie realizacji inwestycji dostarczone zostaną na teren 

przedsięwzięcia samochodami dostawczymi. Konstrukcja, na której zamontowane będą panele 

fotowoltaiczne nie będzie wymagała cięcia ponieważ będą to gotowe elementy dostosowane do 

przedmiotowej inwestycji. Planuje się aby elementy inwestycji montowane były na bieżąco bez ich 

składowania na terenie budowy.  

Elementy konstrukcyjne, panele oraz inne niezbędne komponenty potrzebne do budowy 

przedmiotowej inwestycji zostaną dowiezione specjalnymi samochodami z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury drogowej oraz nowopowstałej wewnętrznej drogi dojazdowej.  

Montaż konstrukcji nośnej, paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz pozostałych elementów 

przedsięwzięcia wykonany zostanie przez wyspecjalizowanych pracowników posiadających 

niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.  

 

3.6  SPOSÓB LOKALIZACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

 

         Lokalizacja przedmiotowej inwestycji na działce nr ewid.: 56/1 obr. Truszczanek, gm. 

Rozprza wiązała się zbędzie z budową m.in. konstrukcji nośnych na których umieszczone zostaną 
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panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne znajdujące się na granicznych krańcach rzędów paneli 

względem działek sąsiednich, zlokalizowane zostaną w odległości min. 3m od granic z działkami 

sąsiednimi .  

W związku z tym, że wykonanie ogrodzenia inwestycji planowane jest w granicy nieruchomości 

należy przyjąć, iż panele fotowoltaiczne znajdujące się  w najbliższej odległości względem 

ogrodzenia, zachowają względem niego  odległość ok. 3m ( odległość pomiędzy lokalizacją 

krańcowych panelami fotowoltaicznych  a ogrodzeniem farmy).   

Rzędy paneli fotowoltaicznych zlokalizowane zostaną względem siebie w odległości min. 4m. 

Dystans ten stanowić będzie ścieżki biologicznie czynne. Teren pod panelami fotowoltaicznymi 

również stanowił będzie obszar biologicznie czynny. W celu zapewnienia wystarczającego 

prześwitu dla rozwoju roślinności pod konstrukcjami nośnymi dla paneli fotowoltaicznych, 

pozostawiona zostanie minimalna przestrzeń o wysokości min. 30cm licząc odległość od poziomu 

gruntu  do konstrukcji nośnej w najniższym jej punkcie. Odległość ta będzie wystarczająca dla 

rozwoju niskiej roślinności np. traw oraz przemieszczania się drobnych zwierząt.   

                 Poniżej załączono rysunek obrazujący odległości jakie zostaną zastosowane względem 

ogrodzenia oraz pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych.  

 

 

Rysunek 2- odległość pomiędzy rzędami paneli i ogrodzeniem 
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3.7 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 

 

           W ramach planowanej inwestycji na etapie budowy w pierwszej kolejności wykonany 

zostanie zjazd do działki nr ewid. 56/1. Ewentualna droga dojazdowa wykonana zostanie  

z gotowych płyt betonowych lub stalowych położonych bezpośrednio na gruncie w sposób nie 

naruszający powierzchni ziemi, które po okresie budowy zostaną zdemontowane a teren 

zrekultywowany. Dojazd do planowanej inwestycji nastąpi z istniejącej drogi nr ewid.:  48/1 obr. 

Truszczanek, gm. Rozprza,  poprzez planowany zjazd. W następnej kolejności wykonana zostanie 

zatoka postojowa wraz z zapleczem sanitarnym. Kolejny etap pracy dotyczyć będzie wykonania tras 

kablowych nn i Sn.. Po wykonaniu całej infrastruktury towarzyszącej oraz tras kablowych, nastąpi 

montaż konstrukcji, na których osadzone zostaną panele fotowoltaiczne. Zarówno elementy 

konstrukcyjne jak i same panele fotowoltaiczne przywożone będą sukcesywnie, czyli w sposób 

pozwalający na bezpośredni montaż bez konieczności składowania.  Konstrukcja będąca stelażem, 

na którym montowane są później moduły fotowoltaiczne stanowi bardzo prostą konstrukcję nie 

wymagającą jakiegokolwiek ciężkiego sprzętu do jej złożenia. Konstrukcja pod panele jak i same 

ogniwa fotowoltaiczne montowane 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 jaki i 

pomiędzy rzędami konstrukcji tak aby stanowił on w dalszym ciągu obszar upraw rolnych. W 

związku z planowaną inwestycją po wykonaniu budowy inwestycji przekształceniu z funkcji rolnej 

na budowlaną ulegnie jedynie teren znajdujący się pod panelami fotowoltaicznymi oraz stacją 

transformatorową.  

           W celu dostarczenia wszystkich elementów projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

 ( kable, konstrukcje, panele fotowoltaiczne itp.) wykorzystanych zostanie około 40 

wyspecjalizowanych samochodów dostawczych. 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wyniesie maksymalnie ok.  30 lat, po tym czasie 

instalacja zostanie pewnie wymieniona na nowszą, którą spełniała będzie wszystkie przepisy 

prawa oraz wytyczne środowiskowe. Czas potrzebny na likwidację planowanego 

przedsięwzięcia zbliżony będzie do czasu budowy instalacji.  

      Oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznej  na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na 

etapie budowlanym oraz likwidacji inwestycji. Na terenie projektowanych prac budowlano – 
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drogowych nie będzie zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta, bowiem znajduje się ona  

w znacznej odległości.  

Aby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwo, dodatkowo należy zwrócić uwagę na to 

ażeby: 

- wykonanie wykopów ziemnych odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne 

ograniczyły się do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód 

opadowych do warstwy wodonośnej; 

-  sprzęt używany do prac był sprawny (bez wycieków paliwa i olejów);  

- materiały używane do budowy nie wchodziły w reakcje, które powodowałyby zanieczyszczenie 

wód podziemnych; 

- bezwzględnie wprowadzić zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych  

w grunt. 

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej, jedyne istotne zagrożenie dla środowiska wodno-

gruntowego to wyciek oleju z transformatora znajdującego się w stacji. Jedynym z możliwych 

zabezpieczeń jest np. szczelna misa olejowa umożliwiająca zatrzymanie całej objętości oleju, innym 

rozwiązaniem jest stosowanie obudów dwuściennych transformatora. 

Po wykonaniu prac montażowych tereny wokół farmy fotowoltaicznej  zostanie 

zrekultywowany i przywrócony do użytkowania rolniczego.  

 

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie 

dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd 

prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń 

przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego (dźwigi, koparki itp.). Przy właściwej 

organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych ) maszynach 

budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego będzie mało prawdopodobne. 

Aby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwo, dodatkowo należy zwrócić uwagę na to 

ażeby: 

- wykonanie wykopów ziemnych odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne 

ograniczyły się do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód 

opadowych do warstwy wodonośnej; 

-  sprzęt używany do prac był sprawny (bez wycieków paliwa i olejów);  



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na : 

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-
rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie Truszczanek, gmina Rozprza” 

 

27 

 

- materiały używane do budowy nie wchodziły w reakcje, które powodowałyby zanieczyszczenie 

wód podziemnych; 

- bezwzględnie wprowadzić zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych  

w grunt. 

Na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej jedyne istotne zagrożenie dla środowiska wodno-

gruntowego to wyciek oleju z transformatora znajdującego na terenie inwestycji . Jedynym z 

możliwych zabezpieczeń jest np. szczelna misa olejowa umożliwiająca zatrzymanie całej objętości 

oleju, innym rozwiązaniem jest stosowanie obudów dwuściennych transformatora. 

 

W fazie eksploatacji inwestycji wymagane jest aby teren działki objętej inwestycją  nr ewid. 

56/1 obr. Truszczanek, gm. Rozprza oraz działek sąsiednich nie posiadał nasadzeń wysokich 

drzew które mogłyby powodować zacienienie z co za tym idzie zmniejszenie produktywności 

projektowanej farmy fotowoltaicznej.  

 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu 

art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo Wodne.  

3.8 Przewidywane rodzaje i ilość emisji, w tym odpadów, wynikających z 

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia w wariancie realizacyjnym. 

Farmy  fotowoltaiczne, poza okresowymi przeglądami technicznymi i ewentualnymi doraźnymi 

naprawami, są instalacjami bezobsługowymi. Oznacza to, że nie ma konieczności realizacji stałego 

zaplecza socjalnego i doprowadzenia/odprowadzenia  wody oraz ścieków w miejscu realizacji 

przedsięwzięcia.  

Opierając się na obecnym stanie wiedzy wynikającym ze zrealizowanych oraz pracujących 

instalacji fotowoltaicznych przewiduje się, że przedsięwzięcie potencjonalnie może być źródłem: 

a) emisji akustycznej w zakresie słyszalny, która może być generowane przez falownik główny 

oraz transformator, jednakże w celu uniknięcia występowania uciążliwości akustycznych 

wyżej wymienione urządzenia zamontowane zostaną w obudowach stanowiących barierę 

akustyczną, co wyeliminuje tego typu oddziaływanie.  

b) zacienienie terenu, przewiduje się zastosowanie specjalnej roślinności odpornej na 

zacienienie, co umożliwi dalsze rolnicze wykorzystanie terenu pod oraz wokół paneli.  

c) Ścieków na etapie budowy i eksploatacji inwestycji, na placu budowy ustawione zostaną 

przenośne toalety ze zbiornikami bezodpływowymi, będą one opróżniane przez 

specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia, czyszczenie paneli nie będzie  

źródłem ścieków ze względu na zastosowanie technologii czyszczenia przy pomocy wody 
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demineralizowanej bez środków chemicznych lub poprzez użycie szczotek w technologii 

bezwodnej.  

 

3.8.1 ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW NA ETAPIE BUDOWY INWESTYCJI 
ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 

        Montaż planowanej elektrowni fotowoltaicznej wiązał się będzie z transportem paneli, 

konstrukcji oraz innych elementów niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia.  Przywiezione 

elementy spakowane będą w celu zapobieżenia ich uszkodzeniom, co spowoduje wygenerowanie 

odpadów opakowaniowych. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2014 w sprawie katalogu odpadów, klasyfikuje się następująco: 

 

15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe – 300 kg/inwestycję, 

17 02 03 – tworzywa sztuczne – 500 kg/ inwestycję 

17 04 05 – żelazo i stal – 600 kg/inwestycję 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 200 kg/inwestycję 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 300kg/inwestycję. 

20 03 04- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości – 0,100 

mł/ czas budowy/pracownik. 

W trakcie budowy zaleca się następujące postępowanie z odpadami: 

 Gromadzić selektywnie odpady, 

 Wytworzone oraz zgromadzone odpady przekazać podmiotom posiadającym wymagane 

zezwolenia, 

 Na placu budowy wydzielić miejsce na czasowe gromadzenie odpadów, 

W przypadku racjonalnego postępowania z odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wszelkimi zasadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko  

w tym zakresie. Powstające odpady będą gromadzone selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane. 

Po zakończeniu fazy budowy ww. rodzaje odpadów przestaną powstawać. 
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3.8.2 ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW NA ETAPIE EKSPLOATACJI/ 
FUNKCJONOWANIA   INWESTYCJI ORAZ ICH WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO 

 

      Na etapie eksploatacji inwestycji  powstawać będą odpady związane z funkcjonowaniem 

urządzeń farmy. Odpady te będą wytwarzane w trakcie naprawy uszkodzonych elementów 

elektrowni fotowoltaicznej, lub podczas zaplanowanych konserwacji czy też remontów. Na etapie 

eksploatacji powstawać będą m.in. oleje odpadowe, odpady urządzeń elektrycznych  

i elektronicznych (m.in. zużyte kable, uszkodzone panele, elementy tworzywa sztucznego oraz 

ogrodzenia ) . 

W obrębie stacji transformatorowo –rozdzielczej zastosowane zostaną oleje mineralne, w związku z 

tym w trakcie ich eksploatacji powstanie olej odpadowy, np. w wyniku wymiany lub awarii. W celu 

zabezpieczenia środowiska wodnogruntowego pod transformatorem w trakcie budowy wykonana 

zostanie szczelna misa olejowa mogąca pomieścić min. 110%.  Misy olejowe muszą być wykonane 

z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych   mieszczących co najmniej 110 % zawartości oleju 

w transformatorze.  Przyjmuje się, że wymiany i awaryjnego wycieku oleju może powstać w ciągu 

roku maksymalnie 900kg mineralnego oleju odpadowego.  

W trakcie wyżej opisanych przeglądów mogą powstawać niewielkie ilości materiałów 

opakowaniowych, tkanin do wycierania oraz sorbentów.  Nie przewiduje się powstawania odpadów 

komunalnych ze względu na fakt iż nie przewiduje się zatrudnienia stałych pracowników.  

Odpady powstające  na etapie eksploatacji inwestycji: 

13 03 06* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektro izolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające związki chlorowcoorganieczne inne niż wymienione w 13 03 01 – 900kg/ rok 

15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe – 100kg/rok 

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścieki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi – 30kg / rok 

16 02 13*- Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż w 16 02 09 do 16 02 13- 

80kg/rok 

16 02 15*- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń – 30kg/rok 
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17 02 03 – tworzywa sztuczne – 50kg/rok 

17 04 05- żelazo, stal- 50kg/rok 

17 04 11- kable i inne niż wymienione w 17 04 10- 12kg/rok 

17 06 04- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- 10kg/rok. 

 

3.8.3 ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW NA ETAPIE LIKWIDACJI 
INWESTYCJI ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 

13 03 06* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektro izolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające związki chlorowcoorganieczne inne niż wymienione w 13 03 01 – 900kg/ rok 

15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe –80kg/rok 

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścieki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi – 40kg / rok 

15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe – 300 kg/inwestycję, 

17 02 03 – tworzywa sztuczne – 500 kg/ inwestycję 

17 04 05 – żelazo i stal – 600 kg/inwestycję 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 200 kg/inwestycję 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 300kg/inwestycję. 

20 03 04- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości – 0,100 

mł/ czas /pracownik. 

       Wszystkie powyżej wymienione odpady powstawały będą w wyniku przeprowadzania prac 

serwisowych elektrowni. W Polsce naziemne instalacje fotowoltaiczne nowością, w związku  

z tym ciężko jest oszacować ilość oraz typ odpadów, które powstawać mogą na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia. Zgodnie z zasadą przezorności w niniejszym dokumencie oszacowano minimalne 

ilości odpadów mogących powstać na tym etapie. Nie ma potrzeby magazynowania odpadów na typ 

etapie. Powstałe odpady zostaną zagospodarowane oraz unieszkodliwione przez specjalne firmy 

niezwłocznie po ich wytworzeniu.  
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Olej odpadowy nie będzie poddawany mieszaniu z innymi odpadami i substancjami. Oleje 

odpadowe nie będą magazynowane na terenie inwestycji , ale bezzwłocznie wywożone poza jego 

obszar .  

W przypadku odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych przewiduje się, że niesprawne lub 

uszkodzone panele fotowoltaiczne, inwertery oraz inne elementy zostaną bezpośrednio po ich 

wymianie serwisowane ( bez magazynowania na terenie inwestycji). Uszkodzone panele  

fotowoltaiczne będą przekazywane do odzysku do firmy zewnętrznej. 

3.9 Informacje o różnorodności biologicznej , wykorzystaniu zasobów naturalnych, 

w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.  

 

       W Polsce żyje prawie 70 tys. gatunków, z czego 2.7 tys. stanowią gatunki roślin naczyniowych, 

33-45 tys. gatunków zwierząt. Bioróżnorodność Polski jest znaczna, gdyż wpływa na nią znaczne 

zróżnicowanie obszarów oraz siedlisk oraz zróżnicowanie klimatyczne. 

 

Różnorodność biologiczna – czy też bioróżnorodność – jest jednym z kluczowych pojęć 

dotyczących ochrony przyrody, obejmującym bogactwo życia na ziemi oraz jego zróżnicowane 

formy. Konwencja o różnorodności biologicznej ( CBD) definiuje różnorodność biologiczną jako „ 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in. z ekosystemów lądowych, 

morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których części stanowią. 

Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”.  

3.9.1 Różnorodność biologiczna w rejonie planowanego przedsięwzięcia.  

 

Na terenie działki nr ewid.: 56/1 obręb Truszczanek oraz na obszarze sąsiadującym z terenem 

inwestycji, nie potwierdzono obecności cennych siedlisk przyrodniczych, w tym typów siedlisk 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz stanowisk występowania gatunków 

chronionych, wymienionych w : 

- rozporządzeniu Ministra Środowiska  w sprawie ochrony gatunków roślin,  

- rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków grzybów . 

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza terenem występowania jakichkolwiek 

Obszarów Chronionych. 
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3.9.2  Wpływ planowanego przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną  

 

        Charakterystyka i dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu nieruchomości objętej 

inwestycją pozwala wartość przyrodniczą, krajobrazową i turystyczną tego obszaru. Pod względem 

przyrodniczym badany teren, charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczymi. Teren 

nieruchomości objętej inwestycją  ( nr 56/1) jak i sąsiednich działek jest poddawanych ciągłym 

działaniom rolnym ( orka , siewy) a w odległości ok 540m na zachód znajduje się droga krajowa nr 

1. Ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie pn. budowie instalacji fotowoltaicznej, 

wykonanej na konstrukcjach pomiędzy którymi w dalszym ciągu prowadzony będzie zasiew 

roślinności, uznać należy że nie wpłynie ona negatywnie na różnorodność biologiczną terenu oraz 

zniszczenie gatunków oraz siedlisk cennych przyrodniczo.  

 

Realizacja inwestycji nie zakłóci możliwości przelotów nietoperzy na omawianym terenie oraz nie 

wiąże się z wycinką drzew. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowana w obrębie działki 

rolnych, które zostaną ogrodzone w sposób umożliwiający przemieszczanie się zwierząt. 

 

Z uwagi na obecność silnie użytkowanych rolniczo terenów położonych w obrębie zabudowy 

wiejskiej, brak jest zagrożeń związanych z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub 

siedlisk szczególnie dogodnych dla bytowania lub migracji zwierząt. 

 

W związku ze stopniem przekształcenia terenu planowanego przedsięwzięcia brak jest przesłanek 

dla znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia względem ustalonych elementów środowiska 

przyrodniczego, w tym gatunków chronionych, cennych siedlisk przyrodniczych, obszarów 

chronionych lub korytarzy ekologicznych. Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną 

 

3.9.3  Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby 

 

        Planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z wykorzystaniem zasobów 

naturalnych. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z zajęciem gruntu na potrzeby budowy 

konstrukcji nośnych oraz zaplecza montażowego oraz stacji transformatorowej. Ponieważ 

planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie użytkowanym rolniczo, a budowa 

inwestycji przewiduje obsiewanie terenu pod jaki i pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych to 

można uznać, że nie nastąpi degradacja gleby i powierzchni ziemi  w zakresie zanieczyszczenia 
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tego środowiska (w czasie budowy inwestycji nie nastąpi zagrożenie dla środowiska gruntowo 

wodnego). 

 

W ramach przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane wody powierzchniowe lub podziemne. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z likwidacją zieleni i zajęciem powierzchni 

leśnych. 

 

 

3.9.4 PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANIA WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW 

ORAZ ENERGII NA ETAPIE BUDOWY, EKSPLOATACJI ORAZ LIKWIDACJI INWESTYCJI.  

ETAP BUDOWY  

        W trakcie budowy elektrowni fotowoltaicznej zakłada się następujące zużycie materiałów, surowców, 

paliw oraz energii: 

 

Tabela nr 1 

      W trakcie budowy inwestycji nie przewiduje się zużycia i wykorzystania materiałów oraz 

surowców mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne terenu inwestycji jak  

i otoczenia.  

Wyżej wymienione surowce zużyte zostaną na:  

- Wykonanie przyłącza do istniejącej sieci  

- wykonanie różnych robót budowlanych, 

- Pracę silników spalinowych sprzętu budowlanego, 

- Pracę silników elektrycznych na terenie budowy, 
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ETAP EKSPLOATACJI 

 

        Zgodnie z opinią firm zajmujących się budową elektrowni fotowoltaicznych, panele nie 

wymagają mycia ponieważ robi to skutecznie padający deszcz. Jednak jeżeli okaże się, że taka 

konieczność zaistnieje wówczas do tego celu użyte zostaną szczotki ( czyszczenie na sucho) lub też 

woda destylowana bez żadnych substancji chemicznych. Czyszczenie na mokro odbędzie się przy 

użyciu wody destylowanej pod ciśnieniem, i należy ja traktować jako wodę opadową nieszkodliwą 

dla gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  

W przypadku mycia paneli na mokro szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w czasie eksploatacji 

inwestycji wyniesie ok.: 

 50-90 m³/rok w celu mycia paneli  

Zużycie paliwa ok.: 

 3m³/rok paliwo użyte m.in. do kosiarek itp. 

W trakcie eksploatacji inwestycji do produkcji energii eklektycznej nie będzie wykorzystywana 

woda. Na etapie eksploatacji nie będą powstawały sposób ciągły również odpady. Jedynie w trakcie 

wykonywania prac konserwacyjnych powstaną niewielkie ilości odpadów, które zostaną zabrane z 

terenu inwestycji zaraz po ich wytworzeniu. Odbiór odpadów wykonają firmy posiadające wszelkie 

niezbędne zezwolenia. Energia eklektyczna wykorzystana przez elektrownie fotowoltaiczną na 

etapie jej funkcjonowania przeznaczona zostanie do zaspokojenia potrzeb zainstalowanych 

urządzeń oraz w sytuacji przestoju elektrowni. Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się 

powstawania odpadów mogących szkodzić środowisku naturalnemu.  

ETAP LIKWIDACJI  

 

      Na etapie likwidacji ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

będzie podobna do etapu budowy. 

 

3.9.5 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – likwidacja instalacji 
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Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia prac rozbiórkowych 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: przedsięwzięć wymienionych w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

Inwestor w najbliższym okresie 30 lat nie przewiduje całkowitej likwidacji farmy 

fotowoltaicznej oraz infrastruktury towarzyszącej. W przypadku wystąpienia niesprzyjających 

uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych lub innych nieprzewidzianych, istnieje możliwość 

bezpiecznego dla środowiska zlikwidowania przedmiotowej inwestycji.  

 

Oddziaływanie na środowisko ewentualnych prac likwidacyjnych instalacji, będzie zbliżone do 

fazy realizacyjnej. Podstawowym zagrożeniem dla etapu likwidacji będą odpady budowlane, w tym 

szczególnie odpady niebezpieczne (odpady z grupy 16 i 17). 

 

Wytwórcą  odpadów  powstających  w  wyniku  świadczenia  usług  w  zakresie  rozbiórki  

obiektów oraz infrastruktury jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa stanowi inaczej. 

Jeżeli więc umowa nie wskazuje, iż wytwórcą odpadów jest inwestor, a wykonawca nie posiada na 

terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić 

obowiązków wynikających z ustawy o odpadach. 

 

Do odpadów zaliczane są również: 

 

- produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął, 

 

- substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które 

uległy innemu zdarzeniu losowemu, 

 

- przedmioty lub ich części nienadające się do użytku, 

 

- substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji, 

 

- substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania.  

Przekazanie odpadów na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie 

gospodarki odpadami powoduje, że przekazujący te odpady staje się podmiotem korzystającym ze 

środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 
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W trakcie realizacji robót likwidacyjnych wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

W okresie likwidacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Wykonawca powinien posiadać środki chemiczne 

(sorbenty) powodujące neutralizację lub absorbcję ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych 

w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń pracujących na terenie budowy. 

3.10 Ocena w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą 

klimatu.  

3.10.1 Występowanie sytuacji odbiegających od normalnych procesów technologicznych, 

ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych 

            

         Prawidłowa eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie stwarzała sytuacji awaryjnych. 

Jedynie niewłaściwa dbałość o instalację, brak przeglądów oraz koniecznych napraw mogłyby 

spowodować ryzyko wystąpienia zagrożenia ze strony istniejących urządzeń.  

  

Planowane przedsięwzięcie dotyczące budowy oraz eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy 

do 6MW wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi, nie jest zaliczane do 

zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie instalacji 

nie będą się znajdowały rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych, kwalifikujących 

przedsięwzięcie do „zakładu o zwiększonym ryzyku” lub „zakładu o dużym ryzyku”. Rodzaje i 

ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 

zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku zostały określone w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 
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zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej( dz. 

u. z 2016  poz. 138) . 

 

Aby zapobiec występowaniu zagrożeniom ekologicznym należy stosować przepisy BHP i ppoż. 

oraz zapisy w instrukcji postępowania dla poszczególnych urządzeń zainstalowanych w procesach 

technologicznych. Na terenie przedsięwzięcia powinna się znajdować się instrukcja postępowania 

na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń i wystąpienia incydentów groźnych dla ludzi i środowiska. 

 

 

 

3.10.2 Ryzyko związane ze zmianą klimatu  

 

           Planowana inwestycja pn. budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr ewid.: 56/1 obr. 

Truszczanek, gm. Rozprza należy to instalacji proekologicznych oraz źródeł bez emisyjnej 

produkcji energii elektrycznej. W obecnym czasie zmagamy się z niekorzystną zmianą klimatu, 

podnoszącymi się temperaturami , smogiem oraz nadmierną ilość emitowanych szkodliwych 

substancji do atmosfery.  

Obserwuje się nasilanie dynamiki zmian termicznych w kraju. Niekorzystne zjawiska termiczne 

ujawniające się od lat 90. XX w. (uciążliwe dla ludności, środowiska i gospodarki) to: dotkliwe fale 

upałów (dni z maksymalną temperaturą dobową powietrza >30°C utrzymującą się, przez co 

najmniej 3 dni), dni upalne (z temperaturą maksymalną >30°), z najdłuższymi ciągami dni upalnych 

trwającymi >17 dni (Nowy Sącz, Opole, Racibórz). Na większości obszaru Polski obserwuje się 

tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych, ale długość trwania okresów 

mroźnych na przeważającym obszarze kraju wykazuje niewielką tendencję wzrostową. Najdłużej 

trwające okresy bardzo mroźne typowe są w północno-wschodniej i wschodniej Polsce (10-20 w 

ostatnim 40-leciu). 

Współczesne rozchwianie klimatu, polegające na wzroście częstości występowania skrajnych 

wartości elementów pogody nawet w sąsiadujących latach i sezonach, potwierdzone jest wynikami 

badań instrumentalnych od początku lat 80. XX w. Prognozy krótkoterminowe, o horyzoncie 

czasowym 5-10 lat, zawierają z reguły 2 rodzaje wniosków: globalnie - następuje proces ocieplenia 

klimatu o zróżnicowanej intensywności zmian regionalnych, regionalnie - narasta rozchwianie 

klimatu przejawiające się wzrostem częstości występowania stanów ekstremalnych. Lokalnie, 

niejednokrotnie trudności sprawia rozdzielenie trendu zmiany klimatu, który jest maskowany jego 

narastającą zmiennością - rozchwianie klimatu. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, iż w 
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najbliższym horyzoncie czasowym możemy spodziewać się istotnego zagrożenia niedoborów 

zasobów wodnych czy obniżenia ich jakości w stosunku do warunków współczesnych, a także 

zwiększenia liczby zachorowań na choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza.  

Zagrożeń klimatycznych nie można rozpatrywać w skali lokalnej, a raczej na poziomie stref, czy 

regionów. Mimo to można stwierdzić, że w najbliższych latach na obszarze Gminy Rozprza jaki i 

ościennych oraz całego kraju można spodziewać się wzrostu okresów upalnych, spadek liczby dni  

z okresami mroźnymi, a także zwiększenia zanieczyszczenia powietrza. W chwili obecnej powiat 

piotrkowski należy do czołówki obszarów o najsilniejszym zanieczyszczeniu powietrza ( smog).   

Mając powyższe na uwadze cały obszar Kraju a tym bardziej powiatu piotrkowskiego, powinien 

podejmować działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza 

poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.  

Planowana inwestycja nie niesie za sobą ryzyka związanego z niekorzystnymi zmianami klimatu , 

wręcz przeciwnie stanowi ona źródło mające na celu ochronę klimatu oraz propagację działań 

proekologicznych.  

 

Zastosowana metoda oceny ryzyka wyznacza iloczyn prawdopodobieństwa i skutków 

wystąpienia zdarzenia. Wyniki szacowania ryzyka w poszczególnych elementach powiązano z 

rodzajem zdarzenia, co umożliwiło wyciągnięcie średniego ryzyka dla analizowanego 

przedsięwzięcia. 

 

RYZYKO = PRAWDOPODOBIEŃSTWO x SKUTEK  

Wysokie  - wynik powyżej 20 

Średnie – wynik od 10 do 20 

Niskie – wynik poniżej 10 

 

Ocena ryzyka – farma fotowoltaiczna zajmująca powierzchnię powyżej 1 ha należący do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

W ocenie wzięto pod uwagę następujące czynniki klimatyczne: 

 

- powodzie (straty w infrastrukturze ochrony środowiska, długotrwały brak możliwości korzystania 

z uszkodzonej infrastruktury po ustaleniu powodzi); 

 

- wzrost temperatury (mogący np. powodować susze i przez to stwarzać problemy z zaopatrzeniem 

w wodę); 
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- długotrwałe obniżenie temperatury (długotrwałe obniżenie temperatury poniżej - 20 oC może 

spowodować wstrzymanie działalności 

 

- intensywne lub długotrwałe opady (podtopienia spowodowane niewydolnością systemu 

odprowadzania wód opadowych); 

 

- burze (skutkujące np. uszkodzeniami systemów energetycznych i sterowniczych); 

 

- silne wiatry (powodujące np. uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu 

energią). 

W ocenie prawdopodobieństwa i skutków zdarzenia zastosowani wagi oddziaływań w skali 5 

punktowej : 

 

 zdarzenie nie występuje                                                                                  - 1pkt. 

 Zdarzenie występuje w minimalnym zakresie- słabe                                     - 2 pkt. 

 Zdarzenie występuje w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym               - 3 pkt. 

 Zdarzenie występuje w stopniu pogarszającym                                              - 4 pkt.  

 Zdarzenie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne      - 5 pkt.  

 

        Tabela 2-  ryzyka    
              

 
L.p. 

    
Zdarzenie 

  Prawdopodobieństwo Skutki Iloczyn 
Ryzyko 

       
(P) (S) P x S 

           

 1  Powodzie      1 4 4 niskie 
         

 2  Wzrost temperatury  - fala upałów  2 3 6 niskie 
         

 3  Długotrwałe obniżenie temperatury  2 2 4 niskie 
         

 4  Intensywne lub długotrwałe opady  3 3 9 średnie 
              

 5  Burze       2 2 4 niskie 
             

 6  Silne wiatry      2 2 4 niskie 

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli ryzyko  jest NISKIE. 

 

Uwzględniając kwestie dotyczące zapewnienia odporności projektu na zmiany klimatu oraz 

zagadnienia związane z łagodzeniem zmian klimatu stwierdza się, że planowana instalacja nie 

niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego, to jest zarówno ryzyka znaczącego wpływu na 
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klimat (w tym emisja gazów cieplarnianych), jak i ryzyka braku lub niedostatecznego poziomu 

odporności na zmiany klimatu.  
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4 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH 

ŚRODOWISKA  NA   TERENIE OBJĘTYM INWESTYCJĄ 

4.1 Położenie fizyko-geograficzne i rzeźba terenu 

Gmina Rozprza położona jest w województwie łódzkim w powiecie piotrkowskim. 

Graniczy z gminami: 

 od zachodu  : Wola Krzysztoporska  

 od wschodu :  Sulejów 

 od północy  :  Piotrków Trybunalski 

 od południa :  Ręczno, Łęki Szlacheckie i Gorzkowice. 

Pod względem fizyko – geograficznym teren inwestycji leży w prowincji: Niż 

Środkowoeuropejski, podprowincji: Niziny Środkowopolskiej, makroregionie: Wzniesienie 

Południowo-Mazowieckie, mezoregionie: Równina Piotrkowska.  

Teren przeznaczony pod budowę obejmuje działkę nr ewid.: 56/1 Obecnie teren 

przeznaczony pod inwestycje jest  użytkowany rolniczo. Jego sąsiedztwo również stanowią 

tereny upraw rolnych oraz częściowo zabudowy znajdującej się wzdłuż drogi głównej. 

 

Rys. 3 Mapa jednostek tektonicznych Polski wg. Atlasu Polskiego. 
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4.2 Analiza warunków glebowych 

Na obszarze gminy występują duże kompleksy gleb I– III klasy bonitacyjnej 23,2%  

i bardzo duże obszary gleb klasy IV (40,2%). Grunty I– IV klasy bonitacyjnej zajmują 8660,70 

ha, co stanowi 63,4% powierzchni gminy. Na terenie gminy występują również gleby 

zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania.  

Na terenie objętym inwestycją oraz w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania 

występują gleby mineralne IV, V i VI klasy bonitacyjnej(średnia i słaba wartość użytkowa) 

sama zaś działka  56/1 jest zlokalizowana na glebach  IVa, IVŁ, IVb klasy. Nie są one glebami 

chronionymi prawnie i mogą być przeznaczone na cele nierolnicze. Teren inwestycji stanowi 

obszar upraw rolnych, niezabudowany. 

 

Przeważająca część gruntów ornych na terenie gminy Rozprza stanowią gleby IV, V i VI 

klasy bonitacyjnej. 

 

4.3 Występowanie surowców mineralnych 

 

Na terenie planowanej inwestycji, oraz w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

inwestycji, nie stwierdzono występowania udokumentowanych złóż kopalin. Nie występują tu 

zarówno surowce energetyczne jak i bogactwa mineralnego. Obecnie obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Rozprza nie posiada 

zapisów co do zapewnienia ochrony jakimkolwiek kopalinom użytecznym możliwym do 

wykorzystania na terenie działki inwestora. 

4.4 Zasoby wodne 

 

Wody powierzchniowe 

 

Układ wód powierzchniowych ma charakter antropogeniczny — stworzony przez 

człowieka system kanałów i rowów melioracyjnych doprowadził do dekompozycji układów 

pradolinnych. Przez obszar gminy przepływają dwie rzeki: Bogdanówka i Luciąża. 
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Rzeka Luciąża prowadzi wody z kierunku południowo-zachodniego na północno-wschodni na 

odcinku ok. 14km na obszarze gminy. Według badań prowadzonych z pięciu punktów 

pomiarowych, wody Luciąży zaliczone zostały do IV klasy czystości. 

Druga rzeka gminy Rozprza to Bogdanówka która jest lewostronnym dopływem Luciąży. 

Płynie ona z kierunku północno - zachodniego  na południowy – wschód i przepływa przez 

gminę Rozprzę na odcinku 5 km. Wody tej rzeki również zostały zakwalifikowane do wód IV 

klasy czystości (niezadowalające) 

 

Wody wgłębne 

W obszarze objętym granicami gminy Rozprza, wody podziemne związane są głównie  

z utworami górno – kredowymi oraz czwartorzędowymi. 

Podstawowy, użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach kredy górnej i tworzą go 

margle, wapienie i oponki. Poziom górno-kredowy występuje głównie na głębokości od 

kilkunastu do 60 m ppt. Z tego poziomu wody ujmują trzy studnie głębinowe zlokalizowane  

w miejscowościach : Białocin, Mierzyn i Milejów. 

W miejscu planowanej inwestycji jak i w jej bezpośrednim pobliżu nie ma 

zlokalizowanych żadnych zbiorników wodnych, zarówno wód stojących jak i płynących. 

 

4.5 Występowanie stanów równowagi w atmosferze 

 

Wartość pionowego gradientu temperatury decydować będzie o tzw. klasie równowagi 

atmosfery, charakteryzującej mieszanie się poszczególnych warstw powietrza. Na 

przedmiotowym terenie przeważa IV stan równowagi atmosferycznej (47,1% obserwacji) 

zwany równowagą obojętną. Sprzyja ona powstawaniu średnich stężeń Zanieczyszczeń  

w powietrzu, przede wszystkim w górnych warstwach atmosfery. Równocześnie stężenia przy 

powierzchni ziemi są stosunkowo niewielkie. 

 

4.6 Fauna i flora 

 

Teren przedmiotowej inwestycji, ze względu na jego zagospodarowanie i klasę gleb jest 

to głównie  teren rolniczy bez warunków zabudowy. 
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Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki powszechnie występujące i przystosowane do 

życia w przekształconym antropogenicznie krajobrazie. 

 

4.7 Ocena klimatu akustycznego 

 

Teren zagrożony hałasem to teren, na którym poziom hałasu przekracza wartość 

dopuszczalną, odpowiadającą jego klasie standardu akustycznego. Najbliżej położony teren 

chroniony akustycznie to teren zabudowy zagrodowej położony na działce nr ewid.: 57/1 obręb 

Truszczanek, gmina Rozprza sąsiadujący z działką objętą inwestycją.  

O klimacie akustycznym w rejonie planowanej inwestycji może decydować głównie hałas 

komunikacyjny emitowany z pobliskiej drogi gminnej nr 48/1 obr. Truszczanek, gm. Rozprza 

oraz droga krajowa nr  1 zlokalizowanych w odległości od ok. 540m od planowanej farmy 

fotowoltaicznej.   

Mniejsze znaczenie będzie mieć hałas o charakterze komunalnym z zabudowań najbliżej 

położonych od miejsca lokalizacji farmy fotowoltaicznej, a także hałas komunikacyjny 

pochodzący od innych lokalnych dróg. 

Na klimat akustyczny analizowanego rejonu nie ma istotnego wpływu hałas o charakterze 

przemysłowym. 

 

4.8 Analiza warunków meteorologicznych 

 

Analiza warunków meteorologicznych oparta została na danych ze stacji w Sulejowie 

(powiat piotrkowski) oddalonej o około 25 km na północny-wschód od planowanej inwestycji. 

Zgodnie z wieloletnimi obserwacjami, na terenie planowanego przedsięwzięcia, występują 

następujące warunki meteorologiczne. 

 

Temperatura powietrza 

Dane „Rocznika Statystycznego”, oparte na wynikach obserwacji ze stacji meteo  

w Sulejowie, przedstawiają średnioroczną temperaturę powietrza w wysokości 7,5 ºC natomiast 

amplituda roczna skrajnych temperatur sięga wysokości 52,5 ºC. 
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Opady atmosferyczne 

 

Wielkość średnich sum opadów atmosferycznych oscyluje w granicach 600-650 mm/rok. 

 

Kierunek i prędkość wiatru 

 

Analiza prędkości i kierunków występowania wiatrów na analizowanym terenie dowodzi 

o przewadze wiatru zachodniego (W) i południowo – zachodniego (SW) kierunku wiatru. Na 

dalszych miejscach występują wiatry południowo – południowowschodnie (SSE)  

i północnozachodnio – zachodnie (NWW). Pozostałe kierunki reprezentowane są znacznie 

rzadziej. 

Prędkości dominujące wiatrów mieszczą się w zakresie od 1 do 5 m/s. Odpowiednio dla 

prędkości wiatru 1m/s ilość obserwacji stanowiła 18,43%, dla 2m/s – 18,84m/s, dla 3m/s – 

18,89%, dla 4m/s – 13,583% i dla 5m/s – 10,78. Małe prędkości nie będą sprzyjać rozpraszaniu 

zanieczyszczeń w atmosferze. 

 

Rys. 4 Analiza warunków wietrznych w Polsce  

            Źródło: Serwis Internetowy „Młodzi Ekolodzy” 

           http://www.wkolodzy.kicin.eu/content.php?atr=3 

http://www.wkolodzy.kicin.eu/content.php?atr=3
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4.9 Ocena stanu środowiska 

 

        Warunki środowiskowe poddano ocenie, wykorzystując opisaną niżej metodykę rang. 

Zgodnie z nią poszczególnym elementem środowiska nadano określoną wartość środowiskową. 

Przyjęto skalę od 0 (brak wartości) do 4 (duża wartości), rosnąca wraz ze zwiększającą się 

wartością elementu środowiska. Wyniki zebrano w tabelę: 

 

 

Tab. 3  Ocena stanu środowiska  

Element środowiska Wartość w skali 0-4 

Rzeźba terenu  1 

Gleba 1 

Wody podziemne- zasoby 2 

Wody powierzchniowe – zasoby  0 

Wody podziemne – jakość  2 

Wody powierzchniowe – jakość  0 

Czystość powietrza 3 

 Hałas  3 

Krajobraz 2 

Flora 1 

Fauna 1 

Klimat  2 

RAZEM 18 

 

Uzyskana suma stanowi około 38% możliwej do uzyskania wartości. Dowodzi to niewielkiej 

wartości elementów przyrodniczych na obszarze lokalizacji przedsięwzięcia. 
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5   Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 

Zasoby kulturowe – wykaz zabytków chronionych w zasięgu lub sąsiedztwie planowanej 

inwestycji. 

 

W strefie zasięgu planowanej budowy farmy fotowoltaicznej nie występują obiekty 

dziedzictwa kulturowego podlegające ochronie. Nie występują tu także strefy ochrony 

archeologicznej. 

W dalszej odległości od planowanej lokalizacji farmy fotowoltaicznej występują następujące 

obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

1. Parzniewice, gm. Wola Krzysztoporska- dwór ob. Szkoła  nr rej.: 575-IX-81  

z 29.09.1952r.; Park nr rej. 314 z 31.08.1983r. i z 22.09.1993r. ( zabytki znajdują się w 

odległości ok. 2.7 km na zachód od planowanej inwestycji); 

2. Jeżów, gm. Wola Krzysztoporska – park dworski, k XIX nr rej.: 302 z 31.08.1983r. 

 i z 4.11.1993r. ( zabytek znajduje się w odległości ok. 4 km na południe od planowanej 

inwestycji); 

3. Niechcice, gm. Rozprza – park placowy, XVIII/XIX, nr rej.: 311 z 31.08.1983r.  

i z 10.10.1994r. ( zabytek znajduje się w odległości ok. 2.9 km na północny - wschód od 

planowanej inwestycji); 

4. Gościnna, gm. Gorzkowice – park dworski XIX, nr rej.: 307 z 31.08.1983r.  

i z 14.09.1993r. ( zabytek znajduje się w odległości ok. 6.5 km na południowy - wschód 

od planowanej inwestycji); 

5. Sobakówek, gm. Gorzkowice – park dworski, nr rej.: 25/P-IX-10 z 27.11.1948r. oraz 

406 z 13.06. 1989r. ( zabytek znajduje się w odległości ok. 5 km na południe od 

planowanej inwestycji); 

6. Sobaków, gm. Gorzkowice – park , k. XIX, nr rej.: 215/P-II-25 z 27.11.1948r. oraz 427 

z 8.12. 1992r. ( zabytek znajduje się w odległości ok. 5.4 km na południe od planowanej 

inwestycji); 

7. Sobakówek – Czerno – kaplica p.w. Świętej Trójcy, XVII, nr rej.: 157-IX-3 

 z 2.05.1947 i z 24.01.1962( zabytek znajduje się w odległości ok. 4.8 km na 

południowy-wschód od planowanej inwestycji); 
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Wszystkie wymienione zabytki znajdują się w znacznej odległości od planowanej inwestycji, 

 a mianowicie od 2.7 do 6.5 km. Biorąc pod uwagę fakt, że krajobraz otaczający planowaną 

inwestycję posiada zadrzewienia oraz zabudowę , planowane przedsięwzięcie nie będzie 

negatywnie oddziaływać na objęte ochroną zabytki. 

 

6 Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia 

 

Analiza różnych wariantów planowanego przedsięwzięcia może uwzględniać następujące 

możliwości: 

 wariant „1” – racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska  

 wariant „2” -  racjonalny wariant alternatywny 

 wariant “3” – wariant proponowany przez wnioskodawce 

W celu wyboru najkorzystniejszego wariantu oraz optymalnej lokalizacji planowanej 

inwestycji, Inwestor już w fazie wczesnego etapu przygotowania przedsięwzięcia 

przeprowadził analizę różnych oddziaływań planowanej inwestycji.  

W pierwszym etapie prac lokalizacyjnych wzięto pod uwagę posadowienie inwestycji  

i planowanych obszarów prawnej ochrony przyrody, w szczególności obszarów specjalnej 

ochrony ptaków NATURA 2000 ( wyznaczonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej). 

Rozpatrywane są trzy warianty dla planowanej inwestycji: 

 wariant „1” – racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska  

 wariant „2” -  racjonalny wariant alternatywny 

 wariant “3” – wariant proponowany przez wnioskodawce 

 

6.1  Wariant proponowany przez inwestora, racjonalny wariant 

alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z 

uzasadnieniem jego wyboru. 
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6.1.1 WARIANT „1”- racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 

Wariant „1” najkorzystniejszy dla środowiska polega na budowie elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy do 6MW składającej się max. 24000 paneli o mocy od 250Wp do 

400Wp każdy, na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza.  Planowana 

inwestycja zlokalizowana zostanie w odległości min. 3m od granicy z działkami sąsiednimi. 

Wysokość konstrukcji wyniesie do 7m w rzędach oddalonych od siebie w odległości od 4m do 

7m . Teren zajęty przez planowaną inwestycję wyniesie ok. 5,1 ha.  

Parametry inwestycji: 

 

 Moc                                                       do 6MW 

 Ilość pojedynczych paneli                         do 24000                               

 Moc pojedynczego ogniwa                     od 250Wp do 400Wp 

  Ciężar                                                   ok. 40kg 

 Materiał komórek                                   ogniwa polikrystaliczne lub  monokrystaliczne 

 Strona frontowa                                     szkło hartowane 

 Maksymalna temp. robocza                  -40 *C do 85*C 

 

Wariant „1” najkorzystniejszy dla środowiska przewiduje budowę inwestycji w postaci 

przedsięwzięcia realizowanego jako jedna budowla o mocy do 6 MW wykonana w formie 1 

etapu lub też jako inwestycja podzielona na maksymalnie 6 etapów po do 1 MW każda.  

W przypadku budowy inwestycji w formie etapowej, uległa by ona podziałowi na 

maksymalnie 8 etapów każdy o mocy do 1MW, z czego każdy z etapów posiadał będzie:  

1. Moc                                                    do 1 MW 

2. Ilość paneli fotowoltaicznych                do 4000 szt.  



 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na : 

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-
rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie Truszczanek, gmina Rozprza” 

 

50 

 

3. Moc pojedynczego ogniwa               od 250Wp do 400Wp 

4. Ciężar                                                ok. 40kg 

5. Materiał komórek                             ogniwa polikrystaliczne lub  monokrystaliczne 

6. Strona frontowa                                 szkło hartowane 

7. Maksymalna temp. robocza               -40 *C do 85*C 

Inwestor przewiduje również możliwość wykonania mniej niż 6 etapów np. 4 lub 2 wówczas 

ilość zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynikała będzie z podziału całkowitej ilości 

planowanych do realizacji paneli fotowoltaicznych przez zainstalowaną moc przedsięwzięcia.  

Termin realizacji poszczególnych etapów inwestycji jest niemożliwy do określenia w chwili 

uzyskiwana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże związany on będzie ściśle 

z terminem ważności uzyskanej decyzji. Jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów 

prawa zgodnie z art. 72.1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  3.10.2008 o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie …. ( Dz. U. 2018 poz. 2081), decyzję ooś należy posiadać m.in. 

przed uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o warunkach zabudowy. Termin 

uzyskania ww. decyzji zgodnie z art. 72 ust.3 i 4 powyższej ustawy, wynosi 6 lat chyba, że 

inwestycja przebiega etapowo wówczas 10 lat. W tym czasie  inwestor zobowiązany jest do 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 37.1 

ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) Inwestor ma 3 lata na 

wszczęcie robót budowlanych w innym przypadku decyzja ta traci swą ważność. Reasumując 

powyższe w przypadku budowy inwestycji w formie etapowej , terminy jej realizacji wynikały 

będą wprost z okresu ważności uzyskanych decyzji.   

Ilość etapów inwestycji określona zostanie na etapie uzyskiwania warunków zabudowy i 

późniejszego pozwolenia na budowę . To czy inwestycja posiadała będzie 1 etap czy też 6 

wynikało będzie z analiz ekonomicznych oraz możliwości środowiskowych dotyczących 

terenu. Może okazać się, że w ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie inwestycja o 

mocy mniejszej niż pozwalała będzie na to uzyskana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia za co za tym idzie ilość wykonanych 

etapów będzie mniejsza niż np. 6.  Na daną chwilę inwestor przewiduje budowę inwestycji o 

mocy do 6 MW zlokalizowaną na działce nr ewid.: 56/1 obr. Truszczanek, gm. Rozprza.  
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Każdy z wykonanych etapów inwestycji zlokalizowany zostanie na działce objętej wnioskiem i 

przyłączony zostanie do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej za pomocą stacji 

transformatorowo – rozdzielczej SN.   

Może okazać się, że w celu przyłączenia planowanej inwestycji w formie etapowej konieczna 

okaże się budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej dla każdego z realizowanych etapów. 

Inwestor przewiduje, że w przypadku wykonania inwestycji w formie etapowej, każdy z 

wykonanych etapów będzie mógł funkcjonować niezależnie od siebie i od realizacji kolejnych 

etapów. 

Budowa inwestycji w sposób etapowy nadaje niniejszemu wariantowi przewagę, w formie 

większej możliwości dostosowania instalowanych urządzeń do zmian technicznych 

zachodzących na rynku energetyki odnawialnej. Każdy kolejny etap inwestycji wykonany 

będzie z uwzględnieniem zmian na rynku instalacji OZE poprzez zainstalowanie coraz to 

nowszych rozwiązań czy też urządzeń. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska  przemawiający za realizacją elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy do 6MW w formie 1 budowy bądź też w podzielę na max. 6 etapów 

będzie charakteryzował się poniżej opisanym maksymalnym efektem ekologicznym. 

Produktywność elektrowni kształtowała się będzie na poziomie max. około 6000MWh rocznie, 

oznacza to że ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń z elektrowni węglowej na poziomie: 

 

1. 4860 KG CO2 

2. 9,2214 KG NOx 

3. 5,808 KG SO2 

4. 0,378 KG TSP 

      W okresie eksploatacji inwestycji nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania 

akustyczne, negatywne oddziaływanie na faunę, grunt, wody powierzchniowe i podziemne oraz 

inne elementy środowiska. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również negatywnie na 

zdrowie i życie ludzie oraz nie obniży wartości nieruchomości wokół terenu inwestycji. Tren 

inwestycji wokół jak i pomiędzy rzędami paneli okresie eksploatacji przedsięwzięcia będzie 

mógł być nadal użytkowany rolniczo poprzez wykonanie nasadzeń lub siewu niskiej 
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roślinności w tym cieniolubnej. Roślinność uprawiana oraz wykaszana będzie przy pomocy 

urządzeń ręcznych lub  też większych maszyn rolniczych. Nie przewiduje się stosowania 

środków chemicznych ograniczających wzrost roślinności. Wybrany wariant spełnia wszystkie 

warunki oraz wymagania stawiane inwestycją mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Realizacja inwestycji w wybranym wariancie jest najlepszym rozwiązaniem, które 

pomoże nam chronić środowisko naturalne. Lokalizacja inwestycji w wariancie nie koliduje z 

obszarami chronionymi typu.: Natura 2000.  

          Planowana inwestycja nie będzie powodowała szkodliwego oddziaływania na 

środowisko oraz ludzi. Inwestor nie planuje zastosowania wentylatorów do chłodzenia 

planowanej elektrowni  fotowoltaicznej, w związku z tym nie zaistnieje uciążliwość 

akustyczna.  

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę stałą oraz tymczasową dla przedmiotowej  

inwestycji wyniesie 5,1ha w której zlokalizowane zostaną następujące elementy: 

 

1. Teren budowy elektrowni fotowoltaicznej wyniesie: 

 Teren zajęty przez rzędy paneli oraz między panelami wynosi do 50528m² 

 Teren zajęty przez kontenerowa stacje transformatorową wyniesie do 22m² 

2. Teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie do 200m ² ( ok.20mx10m) 

3. Teren drogi dojazdowej                                                                 do 250m ²   (ok.50mx5m) 

Łączna powierzchnia wyniesie : 50528+ 22 + 200 + 250= do 51000m²˛ 

 

6.1.2 RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY „2” 

 

Wariant II- alternatywny polega na budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy 4MW  

składającej się z 15095 paneli o mocy każdego 265Wp na działce  nr ewid.: 56/1  

w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza.  Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w 

odległości ok. 4m od granicy z działkami sąsiednimi i około 540m od granicy z drogą krajową 
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nr  1. W celu realizacji inwestycji wykorzystane zostanie ok. 15095 pojedynczych paneli 

umieszczonych na stalowych konstrukcjach o obrębie działek. W wariancie alternatywnym nie 

przewiduje się instalacji wentylatorów służących do chłodzenia elektrowni fotowoltaicznej, 

natomiast przewiduje się grodzenie inwestycji. Odległości pomiędzy rzędami paneli wynosiły 

będą ok. 4m w związku z tym utrzymanie funkcji rolnej pomiędzy panelami będzie bardzo 

utrudnione, a co za tym idzie przekształceniu ulegnie spora część nieruchomości. Teren 

zabudowy dla przedmiotowej inwestycji wraz z terenem przeznaczonym do przekształcenia na 

okres stały i tymczasowy wyniesie 5 ha  

Parametry inwestycji: 

 Moc                                                            do 4 MW 

 Ilość pojedyńczych paneli                            do 15095                             

 Moc pojedyńczego panela                              265Wp 

 Ciężar                                                          ok. 30kg 

 Materiał komórek                                     ogniwa polikrystaliczne oraz monokrystaliczne 

 Strona frontowa                                           szkło hartowane 

 Maksymalna temp. robocza                          -40? C do 85? C 

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę stałą oraz tymczasową dla przedmiotowej  

inwestycji w wariancie II alternatywnym wyniesie 5 ha, w której zlokalizowane zostaną 

następujące elementy: 

1. Teren realizacji elektrowni fotowoltaicznej wyniesie  : 

 Teren zajęty przez rzędy paneli oraz między panelami wynosi do 74925m² 

 Teren zajęty przez kontenerowa stacje transformatorową wyniesie do 22m² 

3. Teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie do 82m² ( ok.16,4mx5m) 

3. Teren drogi dojazdowej                                                                   do75m ²   (ok.15mx5m) 

Łączna powierzchnia wyniesie : 49821 + 22 + 82 +75m= do 50000m²˛ 
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Wariant II alternatywny pozwoli na wyprodukowanie ok. 4000MWh czystej beze misyjnej 

energii eklektycznej oraz uniemożliwi wprowadzenia do  atmosfery ok.: 

 3240 MG CO2 

 3,387 MG NOx 

 6,156 MG SO2 

 0,252 MG TSP 

W okresie eksploatacji inwestycji nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania akustyczne, 

negatywne oddziaływanie na faunę, grunt, wody powierzchniowe i podziemne oraz inne 

elementy środowiska. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również negatywnie na 

zdrowie i życie ludzie oraz nie obniży wartości nieruchomości wokół terenu inwestycji. Tren 

inwestycji w okresie eksploatacji przedsięwzięcia będzie mógł być nadal użytkowany rolniczo 

poprzez wykonanie nasadzeń lub siewu niskiej roślinności w tym cieniolubnej.  

Niniejszy wariant wybrano jako alternatywny, ponieważ  z punktu widzenia ekonomicznego 

jak i środowiskowego poza wariantem ”1” jest jedyną alternatywą dla planowanego 

przedsięwzięcia. 

6.1.3 Wariant „3”- proponowany przez wnioskodawcę 

 

Wariant „3” proponowany przez wnioskodawcę polega na budowie elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy do 6MW składającej się max. 24000 paneli o mocy od 250Wp do 

400Wp każdy, na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza.  Planowana 

inwestycja zlokalizowana zostanie w odległości min. 3m od granicy z działkami sąsiednimi. 

Wysokość konstrukcji wyniesie do 7m w rzędach oddalonych od siebie w odległości od 4m do 

7m . Teren zajęty przez planowaną inwestycję wyniesie ok. 5,1ha.  

Wariant „3” posiada te same parametry co wariant „1”, jednakże wariant nr „3” nie 

przewiduje możliwości wariantowania inwestycji, co z punktu wpływu  na środowisko sprawia, 

iż jest on mniej korzystny niż wariant „1”. 

Wariant przemawiający za realizacją elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW będzie 

charakteryzował się poniżej opisanym efektem ekologicznym. Produktywność elektrowni 
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kształtowała się będzie na poziomie około 6000MWh rocznie, oznacza to że ograniczona 

zostanie emisja zanieczyszczeń z elektrowni węglowej na poziomie: 

1. 4860 KG CO2 

2. 9,2214 KG NOx 

3. 5,808 KG SO2 

4. 0,378 KG TSP 

      W okresie eksploatacji inwestycji nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania 

akustyczne, negatywne oddziaływanie na faunę, grunt, wody powierzchniowe i podziemne oraz 

inne elementy środowiska. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również negatywnie na 

zdrowie i życie ludzie oraz nie obniży wartości nieruchomości wokół terenu inwestycji. Tren 

inwestycji wokół jak i pomiędzy rzędami paneli okresie eksploatacji przedsięwzięcia będzie 

mógł być nadal użytkowany rolniczo poprzez wykonanie nasadzeń lub siewu niskiej 

roślinności w tym cieniolubnej. Roślinność uprawiana oraz wykaszana będzie przy pomocy 

urządzeń ręcznych lub  też większych maszyn rolniczych. Nie przewiduje się stosowania 

środków chemicznych ograniczających wzrost roślinności. Wybrany wariant spełnia wszystkie 

warunki oraz wymagania stawiane inwestycją mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Realizacja inwestycji w wybranym wariancie jest najlepszym rozwiązaniem, które 

pomoże nam chronić środowisko naturalne. Lokalizacja inwestycji w  niniejszym wariancie nie 

koliduje z obszarami chronionymi typu.: Natura 2000.  

Parametry inwestycji: 

 

 Moc                                                       do 6MW 

 Ilość pojedynczych paneli                         do 24000                               

 Moc pojedynczego ogniwa                     od 250Wp do 400Wp 

  Ciężar                                                   ok. 40kg 

 Materiał komórek                                  ogniwa polikrystaliczne lub  monokrystaliczne 

 Strona frontowa                                     szkło hartowane 
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 Maksymalna temp. robocza                  -40 *C do 85*C 

          Planowana inwestycja nie będzie powodowała szkodliwego oddziaływania na 

środowisko oraz ludzi. Inwestor nie planuje zastosowania wentylatorów do chłodzenia 

planowanej elektrowni  fotowoltaicznej, w związku z tym nie zaistnieje uciążliwość 

akustyczna.  

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę stałą oraz tymczasową dla przedmiotowej  

inwestycji wyniesie 5,1ha w której zlokalizowane zostaną następujące elementy: 

 

1. Teren budowy elektrowni fotowoltaicznej wyniesie: 

 Teren zajęty przez rzędy paneli oraz między panelami wynosi do 50528m² 

 Teren zajęty przez kontenerowa stacje transformatorową wyniesie do 22m² 

2. Teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie do 200m ² ( ok.20mx10m) 

3. Teren drogi dojazdowej                                                                 do 250m ²   (ok.50mx5m) 

Łączna powierzchnia wyniesie : 50528+ 22 + 200 + 250= do 51000m²˛ 

 

6.2 Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska z 
uzasadnieniem jego wyboru 

 

         Po wykonaniu wszelkich analiz w niniejszym dokumencie zdecydowano się 

zarekomendować wariant „1”- racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska, o mocy do 

6MW w możliwością budowy inwestycji w sposób etapowy. 

Parametry inwestycji: 

 

 Moc                                                       do 6MW 

 Ilość pojedynczych paneli                         do 24000                               

 Moc pojedynczego ogniwa                     od 250Wp do 400Wp 
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  Ciężar                                                   ok. 40kg 

 Materiał komórek                                  ogniwa polikrystaliczne lub  monokrystaliczne 

 Strona frontowa                                     szkło hartowane 

 Maksymalna temp. robocza                  -40 *C do 85*C 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska przewiduje budowę inwestycji w postaci 

przedsięwzięcia realizowanego jako jedna budowla o mocy do 6 MW wykonana w formie 1 

etapu lub też jako inwestycja podzielona na maksymalnie 6 etapów po do 1 MW każda.  

W przypadku budowy inwestycji w formie etapowej, uległa by ona podziałowi na 

maksymalnie 6 etapów, z czego każdy z etapów posiadał będzie:  

1. Moc                                                    do 1 MW 

2. Ilość paneli fotowoltaicznych             do 4000 szt.  

3. Moc pojedynczego ogniwa               od 250Wp do 400Wp 

4. Ciężar                                                ok. 40kg 

5. Materiał komórek                             ogniwa polikrystaliczne lub  monokrystaliczne 

6. Strona frontowa                                 szkło hartowane 

7. Maksymalna temp. robocza               -40 *C do 85*C 

Każdy z wykonanych etapów inwestycji zlokalizowany zostanie na działce objętej wnioskiem  

i przyłączony zostanie do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej za pomocą stacji 

transformatorowo – rozdzielczej SN. Przyłączenie każdego z etapów inwestycji nastąpi poprzez 

wykonanie przyłącza niskiego napięcia biegnącego do stacji SN , a następnie ze stacji SN do 

sieci dystrybucyjnej.   

Może okazać się, że w celu przyłączenia planowanej inwestycji w formie etapowej konieczna 

okaże się budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej dla każdego z realizowanych etapów. 
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Inwestor przewiduje, że w przypadku wykonania inwestycji w formie etapowej, każdy z 

wykonanych etapów będzie mógł funkcjonować niezależnie od siebie i od realizacji kolejnych 

etapów. 

Budowa inwestycji w sposób etapowy nadaje niniejszemu wariantowi przewagę, w formie 

większej możliwości dostosowania instalowanych urządzeń do zmian technicznych 

zachodzących na rynku energetyki odnawialnej. Każdy kolejny etap inwestycji wykonany 

będzie z uwzględnieniem zmian na rynku instalacji OZE poprzez zainstalowanie coraz to 

nowszych rozwiązań czy też urządzeń.  

Inwestor przewiduje również możliwość wykonania mniej niż 8 etapów np. 6 lub 4 wówczas 

ilość zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynikała będzie z podziału całkowitej ilości 

planowanych do realizacji paneli fotowoltaicznych przez zainstalowaną moc przedsięwzięcia.  

Wariant „1” jest rozwiązaniem korzystniejszym nie tylko w skali lokalnej ale i globalnej. 

Wynika to z fakt, iż wprowadzanie odnawialnych źródeł energii jest przyszłością oraz 

gwarantem zdrowia na dla nas i przyszłych pokoleń. W przypadku posiadania terenów pod 

realizację OZE należy wykorzystać ich potencjał do maksimum w sposób pozwalający na 

zastosowanie najnowszych technologii. Wariant pozwoli na wyprodukowanie ok. 6000MWh 

czystej beze misyjnej energii eklektycznej oraz uniemożliwi wprowadzenia do  atmosfery ok.: 

1. 4860 KG CO2 

2. 9,2214 KG NOx 

3. 5,808 KG SO2 

4. 0,378 KG TSP 

Planowana inwestycja w wariancie „1” zajmie powierzchnie ok. 5,1ha.  

W okresie eksploatacji inwestycji nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania akustyczne, 

negatywne oddziaływanie na faunę, grunt, wody powierzchniowe i podziemne oraz inne 

elementy środowiska. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również negatywnie na 

zdrowie i życie ludzi oraz nie obniży wartości nieruchomości wokół terenu inwestycji. Teren 

inwestycji w okresie eksploatacji przedsięwzięcia będzie mógł być nadal użytkowany rolniczo 

poprzez wykonanie nasadzeń lub siewu niskiej roślinności w tym cieniolubnej. Wybrany 

wariant spełnia wszystkie warunki oraz wymagania stawiane inwestycją mogącym potencjalnie 



 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na : 

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-
rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie Truszczanek, gmina Rozprza” 

 

59 

 

znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja inwestycji w wybranym wariancie jest 

najlepszym rozwiązaniem, które pomoże nam chronić środowisko naturalne. Elektrownia 

fotowoltaiczna na etapie funkcjonowania nie wpływa negatywnie na środowisko, pomijalna jest 

również sprawa emisji ciepła do atmosfery, a mianowicie tzw. Efektu szklarniowego, Efekt 

lśnienia. 

Wariant „1” jest również korzystnym rozwiązaniem dla gminy Rozprza, która stanie się 

ciekawym miejscem promującym odnawialne źródła energii, oraz zachęcającym do jej 

odwiedzin i zamieszkania na jej terenie. Warto pamiętać, że czynna ochrona środowiska jest 

jedynym z elementarnych obowiązków władz i społeczeństwa, mająca na celu zapobieganie jej 

coraz mocniej postępującej degradacji.  

 

6.3 Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych 
wariantów na środowisko, w tym również w przypadku 
wystąpienia poważnych awarii przemysłowej i katastrofy 
naturalnej i budowlanej, na klimat, transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.  

 

ODD

ZIAŁ

YWA

NIE 

WARIANT „1” – 

racjonalny wariant 

najkorzystniejszy dla 

środowiska 

WARIANT „2”- 

racjonalny wariant 

alternatywny 

WARIANT „3”- wariant 

proponowany przez 

wnioskodawce 

W 

ZAKR

ESIE 

EMISJ

I 

GAZÓ

W I 

PYŁÓ

W DO 

ATM

OSFE

RY 

-Emisja niezorganizowana 

pochodząca 

z mechanicznego wykaszania 

użytków zielonych , upraw 

rolnych orki gruntu oraz 

okresowego, sporadycznego 

ruchu pojazdów 

samochodowych na obszarze 

opracowania, a także ruchu 

ciągników uprawiających część 

nieruchomości  nie zajętej pod 

budowę farmy fotowoltaicznej . 

-Emisja niezorganizowana 

pochodząca 

z mechanicznego wykaszania 

użytków zielonych , upraw 

rolnych orki gruntu oraz 

okresowego, sporadycznego 

ruchu pojazdów 

samochodowych na obszarze 

opracowania, a także ruchu 

ciągników uprawiających część 

nieruchomości  nie zajętej pod 

budowę farmy fotowoltaicznej . 

-Emisja niezorganizowana pochodząca 

z mechanicznego wykaszania 

użytków zielonych , upraw rolnych 

orki gruntu oraz okresowego, 

sporadycznego ruchu pojazdów 

samochodowych na obszarze 

opracowania, a także ruchu 

ciągników uprawiających część 

nieruchomości  nie zajętej pod 

budowę farmy fotowoltaicznej .. 
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W 

ZAKR

ESIE 

EMISJI 

HAŁA

SU 

-Niski poziom hałasu 

wynikający z pracy stacji SN, 

inwerterów, oraz okresowego 

ruchu pojazdów 

samochodowych na obszarze 

opracowania. 

-Wysoce prawdopodobny 

brak uciążliwości w 

stosunku do klimatu 

akustycznego rejonu 

lokalizacji 

przedsięwzięcia 

(dotrzymywanie 

dopuszczalnych 

poziomów hałasu w 

obrębie 

najbliższych terenów prawnie 

chronionych przed hałasem tj. 

budynków mieszkalnych w 

zabudowie zagrodowej).  

- ze względy na możliwe 

zastosowanie etapowania 

inwestycji uciążliwości 

akustyczne rozłożone zostaną w 

czasie.  

-Podwyższony poziom hałasu 

wynikający z pracy rolnych części 

nieruchomości nie objętych 

budową farmy fotowoltaicznej, 

mechanicznego wykaszania 

użytków zielonych oraz 

okresowego ruchu pojazdów 

samochodowych na obszarze 

opracowania – wyższy w stosunku 

do wariantu inwestorskiego – 

możliwość przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu 

w obrębie terenów chronionych 

akustycznie. 

Niski poziom hałasu wynikający z 

pracy stacji SN, inwerterów, oraz 

okresowego ruchu pojazdów 

samochodowych na obszarze 

opracowania. 

-Wysoce prawdopodobny 

brak uciążliwości w stosunku 

do klimatu akustycznego 

rejonu lokalizacji 

przedsięwzięcia 

(dotrzymywanie 

dopuszczalnych poziomów 

hałasu w obrębie 

najbliższych terenów prawnie 

chronionych przed hałasem tj. 

budynków mieszkalnych w 

zabudowie zagrodowej) 

W 

ZAKR

ESIE 

POLA 

ELEK

TRO

MAG

NETY

CZNE

GO 

-Niewielka emisja pól 

elektromagnetycznych przez 

projektowane instalacje i 

urządzenia elektroenergetyczne 

(głównie przez transformatory i 

podziemne przewody 

przesyłowe), nie powodująca 

przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów pola magnetycznego i 

elektrycznego na terenach 

chronionych (związanych ze 

stałym pobytem ludzi). 

-Niewielka emisja pól 

elektromagnetycznych przez 

projektowane instalacje i 

urządzenia elektroenergetyczne 

(głównie przez transformatory i 

podziemne przewody 

przesyłowe), nie powodująca 

przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów pola magnetycznego i 

elektrycznego na terenach 

chronionych (związanych ze 

stałym pobytem ludzi). 

-Niewielka emisja pól 

elektromagnetycznych przez 

projektowane instalacje i 

urządzenia elektroenergetyczne 

(głównie przez transformatory i 

podziemne przewody przesyłowe), 

nie powodująca przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów pola 

magnetycznego i elektrycznego na 

terenach chronionych (związanych 

ze stałym pobytem ludzi). 
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W 

ZAKR

ESIE 

EMISJ

I 

ODPA

DÓW 

-Niewielkie ilości odpadów w 

wyniku prac serwisowych, 

odprowadzane zgodnie 

obowiązującymi przepisami – 

gospodarka odpadami polegająca 

na selektywnej zbiórce i wywozie 

z obszaru przedsięwzięcia 

bezpośrednio po ich 

wytworzeniu i 

przekazywaniu zewnętrznym 

podmiotom posiadającym 

stosowne zezwolenia na 

odzysk lub 

unieszkodliwienie odpadów. 

-Niewielkie ilości odpadów w 

wyniku prac serwisowych, 

odprowadzane zgodnie 

obowiązującymi przepisami – 

gospodarka odpadami polegająca 

na selektywnej zbiórce i wywozie 

z obszaru przedsięwzięcia 

bezpośrednio po ich 

wytworzeniu i przekazywaniu 

zewnętrznym podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenia na odzysk lub 

unieszkodliwienie odpadów. 

-Niewielkie ilości odpadów w 

wyniku prac serwisowych, 

odprowadzane zgodnie 

obowiązującymi przepisami – 

gospodarka odpadami polegająca na 

selektywnej zbiórce i wywozie 

z obszaru przedsięwzięcia 

bezpośrednio po ich wytworzeniu i 

przekazywaniu zewnętrznym 

podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenia na odzysk lub 

unieszkodliwienie odpadów. 
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W 

ZAKR

ESIE 

EMISJ

I 

ŚCIE

KÓW 

-Niewielka ilość ścieków 

socjalnych związana z 

etapem budowy inwestycji, 

ścieki zbierane w 

szczelnym pojemniku typu 

TOI TOI oraz odbierane 

przez firmę specjalistyczną.  

-Brak ścieków przemysłowych – 

farma fotowoltaiczna nie wymaga 

dostarczania wody podczas 

codziennej eksploatacji. Panele 

fotowoltaiczne czyszczą się same 

pod wpływem warunków 

atmosferycznych. Kurz i inne 

nietrwale związane z panelami 

zabrudzenia będą usuwane na 

skutek opadów atmosferycznych. 

Podczas długiego okresu bez 

opadów, kiedy warstwa kurzu 

może być przyczyną spadku 

wydajności paneli, planowane jest 

odkurzanie poprzez zlecenie 

usługi firmie specjalistycznej, 

zewnętrznej lub czyszczenie wodą 

zdemineralizowaną bez środków 

chemicznych.  

-Brak zorganizowanego ujmowania 

i odprowadzania wód 

opadowych z powierzchni 

dachowych np. z budynku 

stacyjnego mieszczącego m.in. 

rozdzielnie wnętrzowe, 

urządzenia sterujące, 

zabezpieczenia, pomiary i 

sygnalizacja stacji oraz kontroli 

parametrów pracy farmy 

fotowoltaicznej i powierzchni 

paneli PV. Wody opadowe z 

tych powierzchni jako 

niezanieczyszczone będą w 

sposób naturalny infiltrować do 

gruntu w granicach terenu farmy. 

-Niewielka ilość ścieków 

socjalnych związana z 

etapem budowy inwestycji, 

ścieki zbierane w szczelnym 

pojemniku typu TOI TOI 

oraz odbierane przez firmę 

specjalistyczną. 

-Brak ścieków przemysłowych – 

farma fotowoltaiczna nie wymaga 

dostarczania wody podczas 

codziennej eksploatacji. Panele 

fotowoltaiczne czyszczą się same 

pod wpływem warunków 

atmosferycznych. Kurz i inne 

nietrwale związane z panelami 

zabrudzenia będą usuwane na 

skutek opadów atmosferycznych. 

Podczas długiego okresu bez 

opadów, kiedy warstwa kurzu 

może być przyczyną spadku 

wydajności paneli, planowane jest 

odkurzanie poprzez zlecenie usługi 

firmie specjalistycznej, 

zewnętrznej lub czyszczenie wodą 

zdemineralizowaną bez środków 

chemicznych. 

-Brak zorganizowanego ujmowania 

i odprowadzania wód opadowych 

z powierzchni dachowych np. z 

budynku stacyjnego 

mieszczącego m.in. rozdzielnie 

wnętrzowe , urządzenia sterujące, 

zabezpieczenia, pomiary i 

sygnalizacja stacji oraz kontroli 

parametrów pracy farmy 

fotowoltaicznej i powierzchni 

paneli PV. Wody opadowe z tych 

powierzchni jako 

niezanieczyszczone będą w 

sposób naturalny infiltrować do 

gruntu w granicach terenu farmy. 

-Niewielka ilość ścieków 

socjalnych związana z etapem 

budowy inwestycji, ścieki 

zbierane w szczelnym 

pojemniku typu TOI TOI oraz 

odbierane przez firmę 

specjalistyczną.  

-Brak ścieków przemysłowych – 

farma fotowoltaiczna nie wymaga 

dostarczania wody podczas 

codziennej eksploatacji. Panele 

fotowoltaiczne czyszczą się same pod 

wpływem warunków 

atmosferycznych. Kurz i inne 

nietrwale związane z panelami 

zabrudzenia będą usuwane na skutek 

opadów atmosferycznych. Podczas 

długiego okresu bez opadów, kiedy 

warstwa kurzu może być przyczyną 

spadku wydajności paneli, planowane 

jest odkurzanie poprzez zlecenie 

usługi firmie specjalistycznej, 

zewnętrznej lub czyszczenie wodą 

zdemineralizowaną bez środków 

chemicznych.  

-Brak zorganizowanego ujmowania 

i odprowadzania wód opadowych z 

powierzchni dachowych np. z budynku 

stacyjnego mieszczącego m.in. 

rozdzielnie wnętrzowe, urządzenia 

sterujące, zabezpieczenia, pomiary i 

sygnalizacja stacji oraz kontroli 

parametrów pracy farmy 

fotowoltaicznej i powierzchni paneli 

PV. Wody opadowe z tych 

powierzchni jako niezanieczyszczone 

będą w sposób naturalny infiltrować 

do gruntu w granicach terenu farmy.. 
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NA 

KOM

PONE

NTY 

BIOT

YCZN

E 

ŚROD

OWIS

KA 

PRZY

ROD

NICZ

EGO  

-Nie wystąpi oddziaływanie na 

obszary i obiekty chronione, w tym 

aleje zabytkowe lub pomnikowe. -

Niewielka bioróżnorodność obszaru 

opracowania, w tym ilość gatunków 

roślin i zwierząt oraz siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną 

zlokalizowanych na stosunkowo 

małych powierzchniach praktycznie 

wyłączonych 

z zabudowy stwarza minimalne 

ryzyko negatywnego oddziaływania 

na te komponenty środowiska 

przyrodniczego. 

-Możliwość zachowania 

właściwości biologicznych gleb po 

procesie inwestycyjnym i 

równoczesnego prowadzenia bez 

konieczności stosowania 

jakichkolwiek środków 

chemicznych 

i biologicznych, w tym 

pestycydów i herbicydów.  

-Korytarze migracyjne zwierząt o 

znaczeniu ponadregionalnym i 

regionalnym nie zostaną 

‘zakłócone’. 

-Nie przewiduje się kolizji z 

nowymi obiektami naziemnej, 

liniowej infrastruktury 

elektroenergetycznej (w tym 

słupami i okablowaniem), które 

stanowią istotne zagrożenie dla 

ptaków i są przyczyną ich 

zwiększonej śmiertelności. 

-Nie wystąpi zjawisko tzw. efektu 

olśnienia ptaków, które 

występowało podczas montażu 

mniej zaawansowanych 

technologicznie modeli paneli 

słonecznych, dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych technologii, w tym 

powłok antyrefleksyjnych. 

-Nie wystąpi zjawisko fragmentacji 

siedlisk, w tym w szczególności 

cennych przyrodniczo. 

-Nie przewiduje się konieczności 

wycinki drzew.  

-Nie wystąpi oddziaływanie na 

obszary i obiekty chronione, w tym 

aleje zabytkowe lub pomnikowe. -

Niewielka bioróżnorodność obszaru 

opracowania, w tym ilość gatunków 

roślin i zwierząt oraz siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną 

zlokalizowanych na stosunkowo 

małych powierzchniach praktycznie 

wyłączonych 

z zabudowy stwarza minimalne 

ryzyko negatywnego oddziaływania 

na te komponenty środowiska 

przyrodniczego. 

-Możliwość zachowania właściwości 

biologicznych gleb po procesie 

inwestycyjnym i równoczesnego 

prowadzenia bez konieczności 

stosowania jakichkolwiek środków 

chemicznych 

i biologicznych, w tym 

pestycydów i herbicydów. 

-Korytarze migracyjne zwierząt 

o znaczeniu ponadregionalnym i 

regionalnym nie zostaną 

‘zakłócone’. 

-Nie przewiduje się kolizji z 

nowymi obiektami naziemnej, 

liniowej infrastruktury 

elektroenergetycznej (w tym 

słupami i okablowaniem), które 

stanowią istotne zagrożenie dla 

ptaków i są przyczyną ich 

zwiększonej śmiertelności. 

-Nie wystąpi zjawisko tzw. efektu 

olśnienia ptaków, które 

występowało podczas montażu 

mniej zaawansowanych 

technologicznie modeli paneli 

słonecznych, dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych technologii, w tym 

powłok antyrefleksyjnych. 

-Nie przewiduje się konieczności 

wycinki drzew. 

-Nie wystąpi oddziaływanie na obszary 

i obiekty chronione, w tym aleje 

zabytkowe lub pomnikowe. -Niewielka 

bioróżnorodność obszaru opracowania, 

w tym ilość gatunków roślin i zwierząt 

oraz siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną zlokalizowanych na 

stosunkowo małych powierzchniach 

praktycznie wyłączonych 

z zabudowy stwarza minimalne ryzyko 

negatywnego oddziaływania na te 

komponenty środowiska 

przyrodniczego. 

-Możliwość zachowania właściwości 

biologicznych gleb po procesie 

inwestycyjnym i równoczesnego 

prowadzenia bez konieczności 

stosowania jakichkolwiek środków 

chemicznych 

i biologicznych, w tym pestycydów 

i herbicydów.  

-Korytarze migracyjne zwierząt o 

znaczeniu ponadregionalnym i 

regionalnym nie zostaną 

‘zakłócone’. 

-Nie przewiduje się kolizji z nowymi 

obiektami naziemnej, liniowej 

infrastruktury elektroenergetycznej 

(w tym słupami i okablowaniem), 

które stanowią istotne zagrożenie dla 

ptaków i są przyczyną ich 

zwiększonej śmiertelności. 

-Nie wystąpi zjawisko tzw. efektu 

olśnienia ptaków, które występowało 

podczas montażu mniej 

zaawansowanych technologicznie 

modeli paneli słonecznych, dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych 

technologii, w tym powłok 

antyrefleksyjnych. 

-Nie wystąpi zjawisko fragmentacji 

siedlisk, w tym w szczególności 

cennych przyrodniczo. 

-Nie przewiduje się konieczności 

wycinki drzew. 
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W 

ZAKR

ESIE 

PRZE

KSZT

AŁCE

NIA 

GLEB

Y I 

POWI

ERZC

HNII 

ZIEMI 

-Zajęcie pod inwestycję 

gruntów rolnych o 

powierzchni większej 

niż w wariancie 

alternatywnym. 

-Znikome przekształcenie 

powierzchni ziemi – pomimo 

zmiany dotychczasowej formy 

użytkowania terenu z typowo 

rolniczego (orka, uprawy 

nietrwałe) i przeznaczenie 

większości gruntów pod uprawy 

trwałe (trawy, zielne rośliny 

wieloletnie). 

-Gleba (warstwa orna i podglebie) 

na obszarze opracowania (w 

obrębie projektowanej drogi 

wewnętrznej i zatoki postojowej 

oraz miejsce pod projektowaną 

stację elektroenergetyczną wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą) 

zostanie zabezpieczona (zdjęta i 

składowana w sposób 

pozwalający na zachowanie jej 

właściwości) a następnie 

ponownie wykorzystana na 

obszarze opracowania (na 

terenach biologicznie czynnych) i 

obsiana mieszanką traw i zielnych 

roślin wieloletnich, dobranych 

pod względem składu 

gatunkowego  i wysokości 

wzrostu. 

-Zajęcie pod inwestycję 

gruntów rolnych o 

powierzchni mniejszej 

niż w wariancie 

inwestorskim. 

-   Teren w dalszym ciągu 

w większości 

użytkowany będzie w 

sposób rolny do 

prowadziło będzie do 

dalszej degradacji 

powierzchni ziemi oraz 

zanieczyszczenia jej 

środkami ochrony roślin 

oraz nawozami.  

-Znikome przekształcenie 

powierzchni ziemi – pomimo 

zmiany dotychczasowej formy 

użytkowania terenu z typowo 

rolniczego (orka, uprawy 

nietrwałe) i przeznaczenie 

większości gruntów pod uprawy 

trwałe (trawy, zielne rośliny 

wieloletnie). 

-Gleba (warstwa orna i podglebie) 

na obszarze opracowania (w 

obrębie projektowanej drogi 

wewnętrznej i zatoki postojowej 

oraz miejsce pod projektowaną 

stację elektroenergetyczną wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą) 

zostanie zabezpieczona (zdjęta i 

składowana w sposób pozwalający 

na zachowanie jej właściwości) a 

następnie ponownie wykorzystana 

na obszarze opracowania (na 

terenach biologicznie czynnych) i 

obsiana mieszanką traw i zielnych 

roślin wieloletnich dobranych pod 

względem składu gatunkowego 

pod mechaniczne wykaszanie. 

-Zajęcie pod inwestycję 

gruntów rolnych o 

powierzchni większej niż 

w wariancie 

alternatywnym. 

-Znikome przekształcenie 

powierzchni ziemi – pomimo 

zmiany dotychczasowej formy 

użytkowania terenu z typowo 

rolniczego (orka, uprawy nietrwałe) 

i przeznaczenie większości gruntów 

pod uprawy trwałe (trawy, zielne 

rośliny wieloletnie). 

-Gleba (warstwa orna i podglebie) 

na obszarze opracowania (w 

obrębie projektowanej drogi 

wewnętrznej i zatoki postojowej 

oraz miejsce pod projektowaną 

stację elektroenergetyczną wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą) 

zostanie zabezpieczona (zdjęta i 

składowana w sposób pozwalający 

na zachowanie jej właściwości) a 

następnie ponownie wykorzystana 

na obszarze opracowania (na 

terenach biologicznie czynnych) i 

obsiana mieszanką traw i zielnych 

roślin wieloletnich, dobranych pod 

względem składu gatunkowego  i 

wysokości wzrostu. 
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NA 

WOD

Y 

POWI

ERZC

HNIO

WE 

-Brak oddziaływań wynikających 

z emisji ścieków.  

-Zachowanie w niezmienionym 

stanie powierzchniowych cieków 

wodnych/rowów oraz zbiorników 

wodnych – brak wpływu na 

jednolite części wód 

powierzchniowych i 

podziemnych. 

-Brak oddziaływań wynikających 

z emisji ścieków. 

-Zachowanie w niezmienionym 

stanie powierzchniowych cieków 

wodnych/rowów oraz zbiorników 

wodnych – brak wpływu na 

jednolite części wód 

powierzchniowych i 

podziemnych. 

-Brak oddziaływań wynikających z 

emisji ścieków.  

-Zachowanie w niezmienionym 

stanie powierzchniowych cieków 

wodnych/rowów oraz zbiorników 

wodnych – brak wpływu na 

jednolite części wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

W 

ZAKR

ESIE 

PRZE

KSZT

AŁCE

NIA 

ŚROD

OWW

ISKA 

GRU

NTO

WO-

WOD

NEGO 

-Brak ścieków przemysłowych. 

-Niewielkie ilości 

ścieków socjalnych 

odprowadzanych do 

szczelnego zbiornika 

typu TOI-TOI 

-Brak oddziaływań 

związanych z gospodarką 

odpadami, w tym 

składowaniem 

niezabezpieczonych 

odpadów na obszarze 

inwestycji. 

-Brak ścieków przemysłowych. 

-Niewielkie ilości 

ścieków socjalnych 

odprowadzanych do 

szczelnego zbiornika 

typu TPI-TOI 

-Brak oddziaływań 

związanych z gospodarką 

odpadami, w tym 

składowaniem 

niezabezpieczonych 

odpadów na obszarze 

inwestycji. 

-Brak ścieków przemysłowych. 

-Niewielkie ilości 

ścieków socjalnych 

odprowadzanych do 

szczelnego zbiornika typu 

TOI-TOI 

-Brak oddziaływań związanych z 

gospodarką odpadami, w tym 

składowaniem niezabezpieczonych 

odpadów na obszarze inwestycji.. 

NA 

KRAJ

OBRA

Z 

-Pomimo zmiany 

dotychczasowej formy 

użytkowania terenu z typowo 

rolniczego (orka, uprawa 

roślin) teren ten będzie nadal 

równolegle wykorzystywany w 

sposób rolniczy, ponieważ 

prowadzony zasiew oraz 

okresowa wycinka roślinności 

pomiędzy i pod rzędami paneli 

fotowoltaicznych. 

-Brak wprowadzenia barier 

widokowych 

(w kontekście dotychczasowego 

zagospodarowania obszaru 

opracowania). 

-Obszar przedsięwzięcia nie 

jest zlokalizowany w obrębie 

krajobrazu objętego ochroną. 

-Pomimo zmiany dotychczasowej 

formy użytkowania terenu z typowo 

rolniczego (orka, uprawa roślin) 

teren ten będzie nadal równolegle 

wykorzystywany w sposób rolniczy, 

ponieważ prowadzony zasiew oraz 

okresowa wycinka roślinności 

pomiędzy i pod rzędami paneli 

fotowoltaicznych. 

-Brak wprowadzenia barier 

widokowych 

(w kontekście dotychczasowego 

zagospodarowania obszaru 

opracowania). 

-Obszar przedsięwzięcia nie 

jest zlokalizowany w obrębie 

krajobrazu objętego ochroną. 

-Pomimo zmiany dotychczasowej 

formy użytkowania terenu z 

typowo rolniczego (orka, uprawa 

roślin) teren ten będzie nadal 

równolegle wykorzystywany w 

sposób rolniczy, ponieważ 

prowadzony zasiew oraz 

okresowa wycinka roślinności 

pomiędzy i pod rzędami paneli 

fotowoltaicznych. 

-Brak wprowadzenia barier 

widokowych 

(w kontekście dotychczasowego 

zagospodarowania obszaru 

opracowania). 

-Obszar przedsięwzięcia nie jest 

zlokalizowany w obrębie krajobrazu 

objętego ochroną 
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NA 

ZDRO

WIE I 

ŻYCI

E 

LUDD

ZI 

-Brak uciążliwości 

na terenach stałego 

zamieszkania 

ludności, 

związanych 

z ponadnormatywną emisją hałasu. 

-Nie wystąpi emisja 

zorganizowana gazów i pyłów do 

powietrza. 

-Nie wystąpią oddziaływania 

wynikające z emisji ścieków i 

odpadów. 

-Nie wystąpią 

ponadnormatywne 

oddziaływania wynikające z 

generowania pól 

elektromagnetycznych. 

-Niewielkie ryzyko 

związane z poważnymi 

awariami- największe 

ograniczenia CO 2 z 

rozpatrywanych 

wariantów co w 

największym stopniu 

wpłynie na poprawę  

jakości życia ludzi 

-Ryzyko uciążliwości 

na terenach stałego 

zamieszkania ludności, 

związanych 

z ponadnormatywną emisją hałasu. 

-Nie wystąpi emisja 

zorganizowana gazów i pyłów do 

powietrza. 

-Nie wystąpią oddziaływania 

wynikające z emisji ścieków i 

odpadów. 

-Nie wystąpią ponadnormatywne 

oddziaływania wynikające z 

generowania pól 

elektromagnetycznych. 

-Niewielkie ryzyko 

związane z poważnymi 

awariami. 

-Brak uciążliwości na 

terenach stałego 

zamieszkania ludności, 

związanych 

z ponadnormatywną emisją hałasu. 

-Nie wystąpi emisja zorganizowana 

gazów i pyłów do powietrza. 

-Nie wystąpią oddziaływania 

wynikające z emisji ścieków i 

odpadów. 

-Nie wystąpią ponadnormatywne 

oddziaływania wynikające z 

generowania pól 

elektromagnetycznych. 

-Niewielkie ryzyko związane z 

poważnymi awariami. 
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NA 

DOBR

A 

MAT

ERIA

LNE 

-Budowa farmy fotowoltaicznej 

nie wyklucza wykonania 

zabudowy na działkach 

sąsiednich ponieważ zakres 

oddziaływania inwestycji 

zamyka się w obrębie działki 

objętej inwestycją.  

-Zakłada się dalszą możliwość 

wykorzystywania 

przedmiotowego terenu na cele 

rolnicze po zakończeniu 

eksploatacji farmy 

fotowoltaicznej i jej likwidacji, 

bez konieczności dekontaminacji 

i rekultywacji środowiska 

gruntowego. 

-Brak oddziaływań na dobra 

materialne. 

-Budowa farmy fotowoltaicznej 

nie wyklucza wykonania 

zabudowy na działkach 

sąsiednich ponieważ zakres 

oddziaływania inwestycji 

zamyka się w obrębie działki 

objętej inwestycją. 

-Zakłada się dalszą możliwość 

wykorzystywania 

przedmiotowego terenu na cele 

rolnicze po zakończeniu 

eksploatacji farmy 

fotowoltaicznej i jej likwidacji, 

bez konieczności dekontaminacji 

i rekultywacji środowiska 

gruntowego. 

-Brak oddziaływań na dobra 

materialne. 

-Budowa farmy fotowoltaicznej nie 

wyklucza wykonania zabudowy na 

działkach sąsiednich ponieważ 

zakres oddziaływania inwestycji 

zamyka się w obrębie działki 

objętej inwestycją.  

-Zakłada się dalszą możliwość 

wykorzystywania przedmiotowego 

terenu na cele rolnicze po 

zakończeniu eksploatacji farmy 

fotowoltaicznej i jej likwidacji, bez 

konieczności dekontaminacji i 

rekultywacji środowiska 

gruntowego. 

-Brak oddziaływań na dobra 

materialne. 

NA 

KLIM

AT  w 

tym 

emisję 

gazów 

ciepla

rniany

ch 

-Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 

6MW wpłynie znacząco 

na poprawę jakości 

klimatu panującego na 

terenie objętym 

przedsięwzięciem poprzez 

np. poprzez poprawę 

jakości powietrza, 

zmniejszenie ilości 

wykorzystywanych w 

rolnictwie pestycydów.  

-Znacząco zmniejszy się 

ilość emitowanych do 

atmosfery szkodliwych 

związków powstających 

podczas produkcji energii 

elektrycznej: 

- Wariant „1”  pozwoli na 

wyprodukowanie ok. 6000MWh 

czystej beze misyjnej energii 

eklektycznej oraz uniemożliwi 

wprowadzenia do  atmosfery 

szkodliwych gazów cieplarnianych. 

 

 

-Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy 

4MW wpłynie, jednakże w 

mniejszym stopniu  w 

porównaniu do wariantu 

realizacyjnego, na poprawę 

jakości klimatu panującego 

na terenie objętym 

przedsięwzięciem poprzez 

np. poprzez poprawę 

jakości powietrza, 

zmniejszenie ilości 

wykorzystywanych w 

rolnictwie pestycydów.  

-W mniejszym stopniu niż 

w wariancie  1 i 3 

zmniejszy się ilość 

emitowanych do atmosfery 

szkodliwych związków 

powstających podczas 

produkcji energii 

elektrycznej. 

 

 

-Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 

6MW wpłynie znacząco na 

poprawę jakości klimatu 

panującego na terenie 

objętym przedsięwzięciem 

poprzez np. poprzez poprawę 

jakości powietrza, 

zmniejszenie ilości 

wykorzystywanych w 

rolnictwie pestycydów.  

-Znacząco zmniejszy się ilość 

emitowanych do atmosfery 

szkodliwych związków 

powstających podczas 

produkcji energii 

elektrycznej: 

- Wariant pozwoli na 

wyprodukowanie ok. 

6000MWh czystej beze 

misyjnej energii eklektycznej 

oraz uniemożliwi 

wprowadzenia do  atmosfery 

szkodliwych gazów 

cieplarnianych. 
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WYST

ĄPIEN

IE 

AWA

RII 

PRZE

MYSŁ

OWEJ 

I 

KATA

STRO

FY 

NATU

RALN

EJ I 

BUDO

WLA

NEJ  

-Planowana inwestycja nie 

należy do obiektów 

zagrożonych awarią 

przemysłową lub 

katastrofą budowlaną.  

-Planowane do 

zainstalowania panele 

fotowoltaiczne oraz inne 

elementy przedsięwzięcia 

posiadały będą atesty 

mówiące o odporności na 

skrajne warunki 

atmosferyczne np. silny 

wiatr, obciążenie 

śniegiem, mrozy itp.  

-Planowana inwestycja nie 

należy do obiektów 

zagrożonych awarią 

przemysłową lub katastrofą 

budowlaną.  

-Planowane do 

zainstalowania panele 

fotowoltaiczne oraz inne 

elementy przedsięwzięcia 

posiadały będą atesty 

mówiące o odporności na 

skrajne warunki 

atmosferyczne np. silny 

wiatr, obciążenie śniegiem, 

mrozy itp. 

-Planowana inwestycja nie 

należy do obiektów 

zagrożonych awarią 

przemysłową lub katastrofą 

budowlaną.  

-Planowane do zainstalowania 

panele fotowoltaiczne oraz 

inne elementy 

przedsięwzięcia posiadały 

będą atesty mówiące o 

odporności na skrajne 

warunki atmosferyczne np. 

silny wiatr, obciążenie 

śniegiem, mrozy itp.. 

MOŻ

LIWE 

TRA

NSGR

ANIC

ZNE 

ODD

ZIAŁ

YWA

NIE 

NA 

ŚROD

OWIS

KO 

-Realizacja inwestycji nie 

wiąże się z 

transgranicznym 

oddziaływaniem 

inwestycji – brak 

oddziaływania.  

-Realizacja inwestycji nie 

wiąże się z 

transgranicznym 

oddziaływaniem inwestycji 

– brak oddziaływania. 

-Brak oddziaływania  
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SUM

ARY

CZNE 

ODD

ZIAŁ

UYW

ANIE 

NA 

ŚROD

OWIS

KO 

-Oddziaływania o większej 

skali w porównaniu do 

wariantu alternatywnego a 

biorąc pod uwagę efekt 

ekologiczny w postaci 

uzyskania energii o znacznej 

ilości ( do 6000MWh/rok) bez 

konieczności spalania paliw i 

związanej z tym emisją gazów 

i pyłów do powietrza, bardziej 

korzystny niż wariant zerowy i 

alternatywny. 

Wariant „1” wpisuje się w 

większym stopniu w politykę 

klimatyczną Unii Europejskiej 

i Kraju ze względu na 

instalacje odnawialnego 

źródła energii o znaczącej 

mocy mogącej zapewnić 

energię elektryczną dla ok 

6000 gospodarstw domowych.  

- wariant „1” ze względu na 

możliwość etapowania 

inwestycji pozwoli również na 

zastosowanie coraz to 

nowszych rozwiązań 

technologicznych na etapie 

realizacji poszczególnych 

etapów.  

-Oddziaływania o mniejszej 

skali w porównaniu do wariantu 

realizacyjnego. Biorąc pod 

uwagę efekt ekologiczny w 

postaci uzyskania energii bez 

konieczności spalania paliw i 

związanej z tym emisją gazów i 

pyłów do powietrza, jest to 

wariant mniej korzystny  niż 

wariant 1 i 3. 

Możliwość uzysku energii 

kształtuje się na poziomie ok 

4000MWh/rok , czyli 

2000MWh/rok mniej niż w 

wariancie 1 i 3. 

  

-Oddziaływania o większej skali 

w porównaniu do wariantu 

alternatywnego a biorąc pod 

uwagę efekt ekologiczny w 

postaci uzyskania energii o 

znacznej ilości ( do 

6000MWh/rok) bez konieczności 

spalania paliw i związanej z tym 

emisją gazów i pyłów do 

powietrza, bardziej korzystny niż  

alternatywny. 

Wariant „3” wpisuje się w 

większym stopniu w politykę 

klimatyczną Unii Europejskiej i 

Kraju ze względu na instalacje 

odnawialnego źródła energii o 

znaczącej mocy mogącej zapewnić 

energię elektryczną dla ok 6000 

gospodarstw domowych. 

 

 

6.4 Porównanie analizowanych wariantów na elementy środowiska 

 

6.4.1.WARIANT „1” NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA  ORAZ 
WARIANT „3” PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ  
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W NINIEJSZYM ROZDZIALE OCENIE PODDANO RÓWNOCZEŚNIE DWA 

WARIANTYY PONIEWAŻ POD WZGLĘDYEM ZAJĘTEJ POWIERZCHNI MOCY JAK I 

INNYCH PARAMETRÓW INWESTYCJYJNYCH SĄ ONE TAKIE SAME. RÓZNIĄ SIĘ 

ONE JEDYNIE MOŻLIWOŚCIĄ ETAPOWANIA INWESTYCJI NA ETAPIE BUDOWY.  

 

6.4.1.1 ODDZIAŁYWANIE PLANOWEJ INWESTYCJI NA WSZYSTKIE ELEMENTY 

ŚRODOWISKA W FAZIE BUDOWY, EKSPLOATACJI ORAZ LIKWIDACJI 

PRZEDSIĘZWIĘCIA W WARIANCIE 1 i 3.  

 

 

 

I. Faza budowy 

 

W tej fazie nie przewiduje się długotrwałych i nieodwracalnych oddziaływań na 

środowisko. Prace prowadzone w fazie budowy inwestycji przebiegać będą sprawnie oraz przy 

wykorzystaniu w pełni sprawnych urządzeń mechanicznych oraz ręcznych pracujących  

w porze dziennej. Poniżej opisano oddziaływanie na środowisko, w szczególności na : 

 

 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 

 

W fazie budowy inwestycji wystąpią największe uciążliwości związane z planowaną 

inwestycją. W przypadku oddziaływania na ludzi uciążliwość spowodowana będzie 

koniecznością przywozu materiałów jak i urządzeń potrzebnych do budowy planowanej drogi 

wewnętrznej wraz zjazdem z drogi głównej, zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym 

oraz elektrowni fotowoltaicznej. Prace prowadzone będą w porze dziennej przez okres około od 

1 – 2 miesięcy w przypadku wykonania inwestycji jako jeden etap budowlany. W przypadku 

podziały inwestycji na etapy budowa każdego z etapów zajmie ok 1m. Elektrownia 

posadowiona zostanie w odległości około 20m od najbliższej istniejącej zabudowy. Ze względu 

na odległość od miejsc przeznaczonych na pobyt ludzi, czas budowy oraz porę wykonywania 

prac można stwierdzić, że inwestycja nie będzie powodowała znaczących uciążliwości. Teren 

inwestycji to obszar wiejski na którym okoliczni rolnicy w porze dziennej prowadzą wiele prac 

sezonowych w związku z tym poziom hałasu wytwarzanego przez prace budowlane 

prawdopodobnie zrówna się z tłem. Oddziaływanie planowanej inwestycji w fazie budowy 

spowoduje zmianę sposobu użytkowania terenu inwestycji, który pełni funkcje produkcji upraw 

rolnych. Jak wynika z przeprowadzonych analiz oddziaływania planowej inwestycji na 
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środowisko przyrodnicze nie wpłynie niekorzystnie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze. Teren inwestycji nie znajduje się na terenach specjalnej ochrony przyrodniczej 

oraz w ich bezpośredniej bliskości, nie występują tam także chronione gatunki roślin, grzybów 

oraz ptaków, które mogłyby być narażone na niekorzystny wpływ inwestycji.  

Budowa planowanej inwestycji nie wpłynie znacząco negatywnie na wodę oraz powietrze, na 

terenie inwestycji nie występują cieki i zbiorniki wód powierzchniowych oraz podziemnych. 

Fundament pod  stacje SN znajdowały się będą na głębokości do około 1-2 m p.p.t. w związku 

z tym nie ma zagrożenia dla wód gruntowych. Maszyny oraz samochody, które zostaną 

wykorzystane do budowy inwestycji będą w pełni sprawne, a także bezpieczne pod względem 

mechanicznym.  

W przypadku oddziaływania na powietrze budowa inwestycji spowoduje niewielką 

emisję spalin spowodowaną przez samochody wykorzystane do przywozu elementów farmy 

fotowoltaicznej oraz infrastruktury towarzyszącej, jednakże ze względu na krótkotrwały czas 

budowy nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie inwestycji na powietrze.  

 

 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

Planowana inwestycja w trakcie budowy spowoduje zmianę sposobu użytkowania terenu 

stanowiącego obecnie obszar upraw rolnych, jednakże nie wpłynie to negatywnie na 

ukształtowanie terenu. Zmiana użytkowania powierzchni ziemi nastąpi na terenie całych 

nieruchomości jednakże przemieszczenie mas ziemnych nastąpi jedynie na obszarze lokalizacji 

stacji transformatorowej oraz teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz 

wewnętrznej drogi dojazdowej. Teren pod rzędami paneli fotowoltaicznych jak i wokół nich 

nadal podlegał będzie uprawie roślinności.  W związku z czym nie nastąpi konieczność 

przemieszczania mas ziemnych oraz mieszania jej warstw.  Nie istnieje zagrożenie 

spowodowane przemieszczaniem się gleby. Teren inwestycji położony jest na obszarze 

równinnym nie narażonym na osuwanie się gleby lub inną formę jej przemieszczania.  

Klimat w rejonie inwestycji jest umiarkowany, a budowa farmy fotowoltaicznej nie 

wpłynie w jakikolwiek sposób na zmianę klimatu terenu inwestycji. Krajobraz terenu 

inwestycji oraz jego otoczenie stanowią obszary wiejskie. W bliskim sąsiedztwie planowanej 

farmy fotowoltaicznej nie występują tereny chronione oraz zabytki, które mogłyby stracić na 

swej wartości z powodu inwestycji. Budowa farmy fotowoltaicznej spowoduje zmianę 
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krajobrazu poprzez dodanie nowego elementu w już ukształtowany teren, jednakże ocena 

pozytywu lub ewentualnego negatywu spowodowanego inwestycją jest subiektywna.  

 

 Dobra materialne 

 

Faza budowy nie wpłynie negatywnie na dobra materialne terenu inwestycji oraz jego 

otoczenia. Teren inwestycji zostanie ograniczony poprzez zmniejszenie terenu upraw, jednakże 

właściciel nieruchomości w to miejsce otrzyma od inwestora rekompensatę finansową, która 

przyniesie mu większe korzyści niż osiągał do tej pory. Natomiast istotnym jest również, że 

farma fotowoltaiczna nie wpływa negatywnie na tereny sąsiednie ponieważ zakres jej 

oddziaływania zamyka się w granicach działki objętej inwestycją.  

 

 

 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków.  

 

          Zabytki znajdujące się w promieniu do ok 10km. od lokalizacji planowanej farmy 

fotowoltaicznej oraz pozostałej części inwestycji zostały wymienione pkt. 4 niniejszego 

opracowania. 

 

Wokół planowanej inwestycji nie ma bezpośrednio zlokalizowanych terenów 

chronionych oraz miejsc mających znaczenie ze względów krajobrazu kulturowego. Ze 

względu na odległość oraz ukształtowanie terenu inwestycja w fazie budowy nie będzie miała 

negatywnego wpływu na zabytki oraz krajobraz kulturowy terenu inwestycji, a także jego 

otoczenia. 

 

 

 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej przedstawionymi punktami. 

 

Wzajemne oddziaływanie w fazie budowy wystąpić może w przypadku roślinności  oraz 

powierzchni ziemi,  ponieważ budowa przedmiotowej inwestycji wiąże się z koniecznością 

zmiany roślinności oraz struktury zagospodarowania terenu inwestycji. Jednakże, ze względu 
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na dotychczasowy sposób zagospodarowania nieruchomości ( uprawy rolne) zmiana ta nie 

będzie niosła ze sobą szkody dla środowiska. 

 

 

II. Faza eksploatacji  

 

 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby  i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 

 

W fazie eksploatacji inwestycja będzie oddziaływała na ludzi głównie pod kontem 

wizualnym, poprzez wprowadzenie nowego elementu w krajobrazie. Farma fotowoltaiczna nie 

generuje ponadnormatywnego hałasu a efekt odbijania światła nie stwarza zagrożenia ze 

względu na zastosowanie w panelach powłok antyrefleksyjnych. Oddziaływanie związane ze 

zmianą krajobrazu, jednakże podlega to subiektywnej ocenie każdego człowieka, ponieważ 

mamy zarówno zwolenników jak i przeciwników tego typu inwestycji. Faza eksploatacji nie 

będzie niosła ze sobą emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wody ponieważ jest to 

inwestycja beze misyjna zabezpieczona przez wyciekiem olejów użytych do funkcjonowania 

inwestycji oraz nie wytwarzająca wszelkiego rodzaju spalin.  

W przypadku oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze faza eksploatacji nie 

powinna nieść za sobą szkód..  

 

 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

Faza eksploatacji nie wpłynie w żaden sposób na powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz. 

Krajobraz zostanie zmieniony w trakcie budowy inwestycji, a faza eksploatacji utrzyma stan  

z okresu budowy.  

 

 Dobra materialne 

 

Faza eksploatacji nie wpłynie na dobra materialne. W przypadku ewentualnych awarii 

i spowodowania szkód przez farmę fotowoltaiczną wszyscy poszkodowani dostaną 

rekompensaty lub odszkodowanie, ponieważ jest to inwestycja posiadającą wszelkie 

ubezpieczenia od szkód przez nią spowodowanych.  
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 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków.  

 

W fazie eksploatacji nie wystąpi oddziaływanie na zabytki oraz krajobraz kulturowy 

terenu inwestycji oraz okolicy. 

 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej przedstawionymi punktami. 

 

Brak. 

 

 

III. Faza likwidacji  

 

W fazie likwidacji wystąpią takie same oddziaływania jak w przypadku budowy 

planowanej inwestycji. Likwidacja wybudowanej farmy fotowoltaicznej będzie trwała około od 

1 do 2 miesięcy.  

 

 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby  i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 

 

W fazie likwidacji planowanej inwestycji wystąpią takie same oddziaływania jak  

w przypadku budowy z tą tylko różnicą, że użyte w fazie budowy maszyny będą służyły nie do 

przywozu a do wywozu materiałów (odpadów) jaki i konstrukcji farmy fotowoltaicznej.   

 

 

 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

Faza likwidacji wiązała się będzie z podobnym oddziaływaniem jak faza budowy z tą 

różnicą, że po likwidacji inwestycji teren zostanie zrekultywowany i zapewne znajdzie nowe 

przeznaczenie lub zostanie wykorzystany do posadowienia innego nowszego urządzenia do 

produkcji energii elektrycznej na podstawie odrębnej dokumentacji. Możliwe jest ponowne 

wykorzystanie terenu inwestycji w całości jako obszar upraw rolnych. 
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 Dobra materialne 

 

Faza likwidacji nie wpłynie negatywnie na dobra materialne. W przypadku wyrządzenia 

jakichkolwiek szkód wypłacone zostaną rekompensaty stosownie do poniesionych strat.  

 

 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków.  

 

Faza likwidacji nie wpłynie negatywnie na krajobraz kulturowy oraz zabytki, 

przywrócony zostanie pierwotny stan terenu inwestycji. 

 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej przedstawionymi punktami. 

 

Wzajemnie oddziaływanie w fazie likwidacji polegało będzie na przywróceniu funkcji 

pierwotnej gleby oraz na odtworzeniu krajobrazu z okresu przedinwestycyjnego.   

 

 

 Oddziaływanie transgraniczne 

 

W przypadku planowanej inwestycji w wariancie alternatywnym nie występuje 

oddziaływanie transgraniczne.  

 

Za realizacją wariantu „1” proponowanego przez inwestora przemawiają takie aspekty 

jak: 

 Planowana budowa farmy fotowoltaicznej jest przedsięwzięciem proekologicznym, czyli 

ważnym ze względu na fakt coraz większego zanieczyszczania środowiska. 

 Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami Traktatu Akcesyjnego przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej oraz z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych 
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 Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu majątku Gminy Rozprza poprzez wnoszenie 

przez producenta podatków lokalnych. Zrealizowanie inwestycji wpłynie bezpośrednio na 

wzrost dochodów Gminy Rozprza pochodzących z podatków od nieruchomości.  

 Teren objęty inwestycją jest terenem rolniczym, bez warunków zabudowy planowana 

inwestycja częściowo zmieni przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu inwestycji, 

poprzez wprowadzenie nowej funkcji – produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Po 

realizacji inwestycji, teren pod oraz pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych będzie 

nadal wykorzystywana na potrzeby uprawy roślinności.  

 Budowa farmy fotowoltaicznej przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń 

wprowadzanych do powietrza ze spalania konwencjonalnych paliw wykorzystywanych do 

produkcji energii eklektycznej, a tym samym do polepszenia warunków higieny i zdrowia 

życia ludzi. 

 

 

 

6.4.2 WARIANT „2” ALTERNATYWNY  

 

6.4.2.1ODDZIAŁYWANIE PLANOWEJ INWESTYCJI NA WSZYSTKIE ELEMENTY 

ŚRODOWISKA W FAZIE BUDOWY, EKSPLOATACJI ORAZ LIKWIDACJI 

PRZEDSIĘZWIĘCIA W WARIANCIE ALTERNATYWNY  

 

I. Faza budowy 

 

W tej fazie nie przewiduje się długotrwałych i nieodwracalnych oddziaływań na 

środowisko. Prace prowadzone w fazie budowy inwestycji przebiegać będą sprawnie oraz przy 

wykorzystaniu w pełni sprawnych urządzeń mechanicznych oraz ręcznych pracujących  

w porze dziennej. Poniżej opisano oddziaływanie na środowisko, w szczególności na : 

 

 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby  i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 

 

W fazie budowy inwestycji wystąpią największe uciążliwości związane z planowaną 

inwestycją. W przypadku oddziaływania na ludzi uciążliwość spowodowana będzie 

koniecznością przywozu materiałów jak i urządzeń potrzebnych do budowy planowanej 
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inwestycji, a także samym jej wykonaniem. Prace prowadzone będą w porze dziennej przez 

okres około o 1 do 2 miesięcy, a sama farma fotowoltaiczna w wariancie alternatywnym 

posadowiona zostanie  w odległości około 40m od najbliższej istniejącej zabudowy. 

Oddziaływanie w wariancie alternatywnym na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze, wodę i powietrze będzie bardzo zbliżone do wariantu realizacyjnego. 

Wykonanie farmy fotowoltaicznej o mniejszej mocy o wpłynie na niewykorzystanie 

terenu o dobrym potencjale inwestycyjnym. Budowa farmy fotowoltaicznej o mniejszej mocy 

wpłynie również na mniejszą produkcję energii elektrycznej a co za tym idzie nastąpi mniejsza 

redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery niż w wariancie „1” i  „3” ..   

Jedynymi różnicami pomiędzy wariantami „1” i ”3” a „2” alternatywnym będą : wielkość 

zajętej powierzchni, produktywność oraz subiektywne odczucie zmiany krajobrazu, jednakże te 

różnice opisane zostaną dokładniej w kolejnych rozdziałach, w uzasadnieniu merytorycznego 

proponowanego przez wnioskodawcę wariantu oraz w opisie wariantu najkorzystniejszego.  

 

 

 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

Oddziaływanie w wariancie alternatywnym na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz będzie takie samo jak w przypadku wariantu „1” i 

„3”. 

 

 Dobra materialne 

 

Faza budowy w wariancie „2” alternatywnym nie wpłynie negatywnie na dobra 

materialne terenu inwestycji oraz jego otoczenia i jest taka sama jak w wariancie  1 i 3 . 

Oczywiście ludność może być bardziej  przeciwna lokalizacji inwestycji w pobliżu swojej 

nieruchomości z obawy na obniżenie wartości nieruchomości oraz posiadanych zabudowań. 

Jedynie ze względu na te odczucia ludność może być przeciwna realizacji inwestycji tego typu, 

jednakże jak pokazują doświadczenia w miejscach już zagospodarowanych pod tego typu 

inwestycje, obawy te są niepotrzebne.  
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 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków.  

 

Zabytki znajdujące się w promieniu do ok.10km. od lokalizacji planowanej farmy 

fotowoltaicznej zostały wymienione w rozdziale 4 niniejszego opracowania.  

Wokół planowanej inwestycji nie ma bezpośrednio zlokalizowanych terenów chronionych oraz 

miejsc mających znaczenie ze względów krajobrazu kulturowego. Ze względu na odległość- 

oraz ukształtowanie terenu inwestycja w fazie budowy nie będzie miała negatywnego wpływu 

na zabytki oraz krajobraz kulturowy terenu inwestycji, a także jego otoczenia. 

 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej przedstawionymi punktami. 

 

Wzajemne oddziaływanie w fazie budowy wystąpić może w przypadku punku 

dotyczącego roślinności oraz powierzchni ziemi ponieważ budowa przedmiotowej elektrowni 

fotowoltaicznej wiąże się z koniecznością częściowego wyeliminowana sezonowej roślinności 

oraz struktury zagospodarowania terenu inwestycji. Jednakże ze względu na dotychczasowy 

sposób zagospodarowania nieruchomości ( uprawy rolne) zmiana ta nie będzie niosła ze sobą 

szkody dla środowiska. 

 

II. Faza eksploatacji  

 

 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby  i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 

 

W fazie eksploatacji inwestycja będzie oddziaływała na ludzi poprzez wytwarzany przez 

farmę fotowoltaiczną blask odbijającego się od paneli słońca. Jednakże oddziaływanie to 

będzie znikome dzięki zastosowaniu  na panelach powłoki antyrefleksyjnych. Oddziaływanie 

będzie związane również ze zmianą krajobrazu, jednakże podlega to subiektywnej ocenie 

każdego człowieka, ponieważ mamy zarówno zwolenników jak i przeciwników tego typu 

inwestycji. Faza eksploatacji nie będzie niosła ze sobą emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

wody, ponieważ jest to inwestycja bez emisyjna zabezpieczona przez wyciekiem olejów 

użytych do funkcjonowania inwestycji oraz nie wytwarzająca wszelkiego rodzaju spalin.  

Inwestycja w wariancie alternatywnym nie będzie niosła ze sobą szkód dla środowiska 

przyrodniczego oraz roślinności występującej a terenie inwestycji jak i wokół niej. 
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 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

W wariancie „2” wystąpią takie same zmiany ja w wariancie „1” i „3” . 

 

 Dobra materialne 

 

Posadowienie inwestycji może wywołać obawy w śród ludności zamieszkującej pobliskie 

miejscowości oraz posiadającej działki zlokalizowane wokół planowanej inwestycji. Odczucia 

te są subiektywne ponieważ, każda nowa inwestycja niesie ze sobą zmianę sposobu 

użytkowania pewnego terenu, a wprowadzenie nowoczesnej nieznanej technologii zawsze 

wiąże się z początkowym oporem  ze strony ludności. Opór ten znika zazwyczaj w momencie 

powstania inwestycji i sprawdzenia przez okolicznych mieszkańców, że ich obawy były nad 

wyrost duże.  

 

 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków.  

 

W fazie eksploatacji w wariancie alternatywnym nie wystąpi oddziaływanie na zabytki 

oraz krajobraz kulturowy terenu inwestycji oraz okolicy. 

 

 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej przedstawionymi punktami. 

 

Brak. 

 

 

III. Faza likwidacji  

 

W fazie likwidacji wystąpią takie same oddziaływania jak w przypadku budowy 

planowanej inwestycji. Likwidacja farmy fotowoltaicznej zrealizowanej w wariancie 

alternatywnym będzie trwała około od 1 do 2 miesięcy. 
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 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby  i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 

 

W fazie likwidacji planowanej inwestycji w wariancie alternatywnym wystąpią podobne 

oddziaływania jak w przypadku fazy budowy z tymi tylko różnicami, że użyte w fazie budowy 

maszyny będą służyły nie do przywozu lecz do wywozu materiałów (odpadów) jaki 

 i konstrukcji farmy fotowoltaicznej.  

 

 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

Tak jak w przypadku wariantu realizacyjnego. 

 

 Dobra materialne 

 

Tak jak w przypadku wariantu „1 „ i „3” 

 

 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków.  

 

Faza likwidacji nie wpłynie negatywnie na krajobraz kulturowy oraz zabytki. 

Przywrócony zostanie pierwotny stan terenu inwestycji. 

 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej przedstawionymi punktami. 

 

Wzajemnie oddziaływanie w fazie likwidacji polegało będzie na przywróceniu funkcji 

pierwotnej gleby oraz na odtworzeniu krajobrazu z okresu przedinwestycyjnego.   

 Oddziaływanie transgraniczne 

 

W przypadku planowanej inwestycji w wariancie alternatywnym nie występuje 

oddziaływanie transgraniczne.  
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WARIANT ALTERNATYWNY JEST W PEŁNI MOŻLIWY DO ZREALZIOWANIA 

ZARÓWNO ZE WZGLĘDÓW OPŁACALNOŚCI JAK I LOKALIZACJI INWESTYCJI.  

 

6.5  Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

 

W myśl ustawy Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię uważa 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, zdrowia ludzi, 

środowiska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie z w/w definicją farmy fotowoltaiczne nie należą do grupy obiektów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska w wyniku wystąpienia pożaru, wybuchu lub wycieku paliwa. 

Ponadto, w myśl z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje  

o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, nie występują żadne przesłanki świadczące o możliwości 

zaliczenia farmy fotowoltaicznej  do zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Dodatkowo, ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne planowanego 

przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 

Ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej dotyczyć może jedynie ewentualnych zakłóceń  

w funkcjonowaniu sprzętu mechanicznego stosowanego w fazie budowy inwestycji (np. 

wyciek substancji ropopochodnych) i stworzyć zagrożenie dla środowiska. Jednakże 

zapobieganie wystąpienia takiej ewentualności prowadzone jest w sposób ciągły poprzez: 

- stałą kontrolę sprzętu używanego podczas przygotowywania terenu pod budowę farmy 

fotowoltaicznej; 

- ewentualne naprawy sprzętu mechanicznego prowadzone będą w miejscach do tego 

przystosowanych; 

- realizacja inwestycji przez wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną ekipę budowlaną. 

 

Faza eksploatacji inwestycji wiązać się będzie z możliwością wystąpienia teoretycznej 

sytuacji awaryjnych, polegającej na oderwaniu się panela fotowoltaicznego. Jest to sytuacja, 
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której prawdopodobieństwo wystąpienia praktycznie równe jest zeru nie odnotowano dotąd na 

świecie takiego przypadku. Stały monitoring parametrów pracy farmy fotowoltaicznej oraz 

ewentualnych uszkodzeń dodatkowo zmniejsza możliwość wystąpienia takiej sytuacji. 

Niemniej jednak w razie hipotetycznego wystąpienie tego typu awarii nie powstanie zagrożenie 

dla człowieka ze względu na znaczne oddalenie zabudowań mieszkalnych. 

6.6 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia 

 

Zaniechanie inwestycji, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy oddziaływania na 

środowisko, może wydawać się najbardziej korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ 

wiąże się z brakiem jakichkolwiek negatywnych skutków spowodowanych budową, 

eksploatacją oraz likwidacji przedsięwzięcia.  

 

Pozytywne skutki odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia to: 

 brak zmian w lokalnym krajobrazie, 

 brak zmian stanu klimatu akustycznego w sąsiedztwie terenu inwestycji, 

 brak jakiejkolwiek ingerencji w przyrodę ożywioną i nieożywioną. 

 uniknięcie uciążliwości związanych z budową, eksploatacją i likwidacją planowanej 

inwestycji, 

 brak zmian w sposobie użytkowania tereny. 

 

Jednak w przypadku inwestycji pro-ekologicznych, do których należy zaliczyć farmy 

fotowoltaiczne, nie jest to już tak oczywiste. Inwestycja ta, jest bowiem w swej istocie 

alternatywą dla konwencjonalnych inwestycji w źródła energii, których niekorzystny wpływ na 

środowisko, przy uzyskaniu identycznego efektu końcowego, jest znacznie niższy. 

 

Jako negatyw braku realizacji inwestycji można również uznać: 

 brak dostarczenia do sieci krajowej energii wyprodukowanej ze źródła odnawialnego.  

W ogólnym bilansie oznaczać to będzie konieczność zastąpienia jej energią 

konwencjonalną, charakteryzującą się zdecydowanie większym, negatywnym 

oddziaływaniem na środowisko. 
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Niepodejmowanie inwestycji spowoduję, iż niewykorzystane pozostaną odnawialne 

źródła energii. Ze względu na stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wystąpi 

konieczność zastąpienie energii z OZE energią konwencjonalną, której produkcja wiąże się  

z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Poniżej przedstawiono orientacyjną ilość 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, które powstają przy konwencjonalnych sposobach 

produkcji energii:  

 

Emisja Zanieczyszczeń Wskaźnik emisji 

CO2 0,810 Mg/MWh 

SO2 1,539 kg/MWh 

NOx 0,968 kg/MWh 

Pyły 0,063 kg/MWh 

 

Planowana farma fotowoltaiczna w skali roku powinna wyprodukować ok. 6000 MWh/rok.  

Biorąc pod uwagę wielkości emisji podane powyżej oznacza to, że do atmosfery nie zostanie 

wyemitowane ok.:  

1. 4860 KG CO2 

2. 9,2214 KG NOx 

3. 5,808 KG SO2 

4. 0,378 KG TSP  

Mając na uwadze powyższą analizę  należy stwierdzić, że nie podjęcie realizacji inwestycji 

polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, spowoduje dalszą degradacje środowiska 

poprzez wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych oraz emisje zanieczyszczeń do 

środowiska. 

Jak widać z przedstawionych wyliczeń  budowa farmy fotowoltaicznej spowoduje 

znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym poprawę stanu 

jakości środowiska. 

 

 Inne korzyści jakie niesie ze sobą realizacja elektrowni fotowoltaicznej w wariancie „1”: 

 Przyczynia się ona w znaczący sposób do poprawy czystości powietrza, a tym samym 

poprawy jakości klimatu, stanowiąc w ten sposób jedno z głównych narzędzi realizacji 
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postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992r. 

i Protokołu z Kioto; 

 Przyczynia się w znaczący sposób do realizacji celów pakietu klimatyczno – 

energetycznego 3x20, zakładającego do roku 2020: wzrost do 20% udziału energetyki 

odnawialnej w całkowitym bilansie energii, ograniczenie emisję CO2 o 20% oraz zmniejszenie 

o 20% zużycia energii pierwotnej. 

 Energetyka fotowoltaiczna jest technologią bezemisyjną – oznacza to brak emisji gazów 

cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji pyłów. 

 Przy wytwarzaniu energii ze słońca brak jest odpadów stałych i gazowych, nie 

występuje degradacja i zanieczyszczanie gleby, brak degradacji terenu oraz strat  

w obiegu wody. 

 Słońce stanowi niewyczerpywane, odnawialne źródło energii, przez co jego 

wykorzystanie pozwala na ograniczanie zużywania zasobów paliw kopalnych. 

 Przyczynia się ponadto w znaczący sposób do realizacji postanowień nowej dyrektywy 

2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 Wykorzystanie słońca nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które 

towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych (węgla). 

Niepodejmowanie inwestycji, może wydawać się najbardziej korzystne dla środowiska 

naturalnego, ponieważ wiąże się z brakiem jakichkolwiek negatywnych skutków 

spowodowanych budową, eksploatacją oraz likwidacji przedsięwzięcia, jednakże ze względów 

długoterminowych korzyści dla środowiska realizacja inwestycji  okaże się korzystniejsza. 

Pozytywne skutki odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia to: 

 brak zmian w lokalnym krajobrazie, 

 brak jakiejkolwiek ingerencji w przyrodę ożywioną i nieożywioną. 

 uniknięcie uciążliwości związanych z budową, eksploatacją i likwidacją planowanej inwestycji, 

 brak zmian w sposobie użytkowania tereny. 
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Jednak w przypadku inwestycji pro-ekologicznych, do których należy zaliczyć 

elektrownie fotowoltaiczną, nie jest to już tak oczywiste. Inwestycja ta, jest bowiem w swej 

istocie alternatywą dla konwencjonalnych inwestycji w źródła energii, których niekorzystny 

wpływ na środowisko, przy uzyskaniu identycznego efektu końcowego, jest znacznie niższy. 

Jako negatyw tego wariantu można również uznać: 

 brak dostarczenia do sieci krajowej energii wyprodukowanej ze źródła odnawialnego.  

W ogólnym bilansie oznaczać to będzie konieczność zastąpienia jej energią konwencjonalną, 

charakteryzującą się zdecydowanie większym, negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

 brak ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska poprzez wprowadzenie 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.  

Niepodejmowanie inwestycji spowoduję, iż niewykorzystane pozostaną odnawialne 

źródła energii. Ze względu na stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wystąpi 

konieczność zastąpienie energii z OZE energią konwencjonalną, której produkcja wiąże się  

z emisją zanieczyszczeń do powietrza. 

 

7 UZASADNIENIE WARIANTU WYBRANEGO PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ ZE WSKAZANIEM JEGO 

ODDZIŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI 

NA: 

 

Oddziaływania środowiskowe projektowanej inwestycji zostały poddane analizie  

w rozbiciu na trzy fazy: realizacji (budowy), eksploatacji i likwidacji. 

Faza eksploatacji będzie związana z długoterminowym oddziaływaniem na środowisko, 

natomiast w fazie  budowy i likwidacji wystąpią oddziaływania krótkoterminowe. 

Oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie budowy będą dotyczyły: 

 przekształceń powierzchniowych podłoża i gleby, pod względem sposobu zmiany 

zagospodarownia 
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 trwałego przekształcenia szaty roślinnej, głownie agrocenoz, które stanowią główną 

formę zagospodarowania terenu planowanej inwestycji, 

 zmian klimatu akustycznego w granicach rozpatrywanego obszaru i emisji do powietrza 

związanych z pracą ciężkiego sprzętu oraz ze zwiększonym ruchem pojazdów 

obsługujących plac budowy. 

Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie dotyczyło przed wszystkim: 

 walorów krajobrazowych, 

 

 

Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia będzie związany z usunięciem elementów 

konstrukcyjnych przedsięwzięcia, wybudowanej infrastruktury oraz rekultywacją terenu. 

Oddziaływanie na środowisko będzie okresowe i porównywane do oddziaływań w trakcie 

budowy. 

 

8 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

Źródła pola elektromagnetycznego występującego w środowisku można podzielić na dwa 

rodzaje: 

 naturalne - naturalne promieniowanie Ziemi, Słońca i jonosfery. Ze wszystkich pól 

naturalnych najlepiej znane jest pole geomagnetyczne, którego natężenie wynosi od 16 

do 56 A/m2; nad powierzchnią Ziemi występuje również naturalne pole elektryczne 

 o natężeniu około 120 V/m przy normalnej pogodzie, 

 sztuczne - o częstotliwości 50Hz, emitowane głownie przez urządzenia elektryczne. 

Specyfika pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia powoduje, 

że można w jego przypadku oddzielnie rozpatrywać składową elektryczną  

i magnetyczną. Pole magnetyczne towarzyszy każdemu przepływowi prądu, a pole 

elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie elektryczne. 

Urządzenia i instalacje elektryczne wytwarzają w swoim otoczeniu PEM o częstotliwości 

50Hz, które powstaje na skutek obecności napięcia (pole elektryczne - składowa elektryczna E) 

oraz w wyniku przepływu prądu (pole magnetyczne - składowa magnetyczna H). 

Powstające w organizmie ludzkim prądy dodatkowo mogą powodować wydzielanie się mocy 

elektrycznej o gęstości wywołującej w krańcowych przypadkach nagrzewanie się organizmu 
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(tzw. efekt termiczny działania pola), bądź w przypadkach oddziaływania niższych wartości - 

zakłócenia w pracy układu krążenia (tzw. efekt metermiczny działania pola). Wartość 

wspomnianych prądów dodatkowych jest funkcją wielkości poziomu oddziaływania PEM   

i jego częstotliwości. 

Przy długotrwałym oddziaływaniu PEM o dużych poziomach i częstotliwości następują 

zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu, zwłaszcza w pracy układu krążenia i układu 

nerwowego, powodując dolegliwości i zmniejszenie odporności organizmu. Główne objawy to: 

ogólne osłabienie, apatia, pogorszenie wzroku, oznaki stałego zmęczenia czy złego 

samopoczucia, braku koncentracji itp. Trudno przewidzieć dokładne skutki, gdyż każdy 

organizm w zależności od indywidualnych predyspozycji reaguje w rożnym stopniu i w rożnym 

czasie.   

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization), będącej 

światowym autorytetem w dziedzinie badań wpływu pola elektrycznego na organizm ludzki, 

określa się, że stacja energetyczna jako prawidłowo wykonana i eksploatowana nie ma 

szkodliwego wpływu na zdrowie i życie ludzi. 

Obowiązujące w wielu krajach przepisy i zalecenia oparte są przede wszystkim na wynikach 

wielu badań empirycznych. Przy ustalaniu wartości dopuszczalnych kierowano się zasadą, że 

czynnik co do którego istnieją przypuszczenia, iż może być szkodliwy, np. PEM, należy 

ograniczać na tyle, na ile jest to możliwe bez ponoszenia nadmiernych kosztów decydujących 

 o cenie 1 kWh energii elektrycznej. W przepisach kilku krajów, w tym polskich, natężenie pola 

E ≤ 1 kV/m uważane jest za całkowicie bezpieczne, nawet przy długotrwałym w nim 

przebywaniu. Przepisy w innych krajach np. Austrii. Niemczech, Włoszech, przyjmują za 

całkowicie bezpieczną wartość natężenie pola na poziomie E ≤ 5 kV/m. Oznacza to, iż polskie 

przepisy w zakresie ochrony przed oddziaływaniem PEM należą do jednych z najbardziej 

rygorystycznych. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za bezpieczne dla zdrowia natężenie pola 

elektrycznego o częstotliwości 50 Hz, uważa się: 

_ 5 kV/m – w przypadku nieograniczonego czasu narażenia, 

_ 5 kV/m–10 kV/m – przy czasie narażenia ograniczonym do kilku godzin dziennie. 

Podane wielkości dotyczą wyłącznie otwartych przestrzeni. Promieniowanie wewnątrz 

budynków jest znikome i pomijane. 

W Polsce dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego regulowane są przez 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymywania tych 

poziomów (Dz. U. z 14 listopada 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 

Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, 

zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc 

dostępnych dla ludności, a także zakresy częstotliwości promieniowania, dla których określa 

się parametry fizyczne, charakteryzujące oddziaływanie pól na środowisko. 

Na terenach z zabudową mieszkaniową i w miejscach, gdzie zlokalizowane są żłobki, 

przedszkola, szpitale, internaty, natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz, nie może 

być wyższe niż 1kV/m, natomiast graniczna wartość pola magnetycznego wynosi 60A/m. 

Według danych literaturowych natężenie pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 

50 Hz wytwarzanego przez napowietrzne linie elektromagnetyczne ma następujące wartości: 

 pola pod liniami najwyższych napięć 220 – 400 kV: 1 – 10 kV/m i 0,8 – 40 A/m,  

w odległości 150 m od linii 400 kV: poniżej 0,5 kV/m i poniżej 4 A/m, 

 pola pod liniami wysokiego napięcia 110 kV: 0,5 – 4 kV/m i poniżej 16 A/m 

 pola pod liniami średniego napięcia 10 – 30 kV: poniżej 0,3 kV/m i 0,8 – 16 A/m. 

 

Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego będą 

układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, a także jej odbiorniki. 

Wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytwarzają w swoim otoczeniu pole 

elektromagnetyczne. Instalacje elektryczne oraz urządzenia do przesyłania energii elektrycznej 

zastosowania w planowanej elektrowni fotowoltaicznej będą wytwarzały w swoim otoczeniu 

pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Natężenie pól elektrycznego i 

magnetycznego, które powstają w sąsiedztwie tych urządzeń i instalacji elektrycznej są 

pomijalnie małe. Na podstawie wyników współczesnych badań stwierdzono, że pola 

elektromagnetyczne wytwarzane przez sieć elektroenergetyczną średniego napięcia 

częstotliwości 50 Hz nie wpływają niekorzystnie na organizmy żywe.  

Należy zauważyć iż na terenie elektrowni fotowoltaicznej będą pracowały jedynie urządzenia 

przetwarzające prąd niskich napięć (do 0,4 kV). W transformatorze zajdzie przetworzenie 

napięcia z niskiego na średnie (15kV) i będzie to jedyne urządzenie na terenie farmy (oprócz 

sterowni – miejsca przyłączenia), które będzie operowało na takim napięciu. Na terenie farmy 
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wszystkie linie kablowe niskiego i średniego napięcia (oprócz przewodów nn prowadzonych po 

konstrukcji nośnej paneli) będą wykonane jako podziemne.  

Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki badań prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty 

Ochrony Środowiska, opublikowane w pracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

„Pola elektromagnetyczne w środowisku – opis źródeł i wyniki badań” (2007 rok). W 

opracowaniu tym wskazano, że „Wyższe poziomy natężenia pola magnetycznego dotyczą 

przede wszystkim pomiarów wokół silnych źródeł pola magnetycznego, do których należą linie i 

stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110kV i wyższym. Najwyższą wartość 

natężenia pola magnetycznego 27,5 A/m, (co odpowiada 45,8% wartości dopuszczalnych norm 

określonych dla miejsc dostępnych dla ludności) w 2005 roku zmierzyło laboratorium 

Mazowieckiego WIOŚ dla linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400kV, trakcji 

Miłosna – Płock. W 2006 roku najwyższą wartość natężenia pola magnetycznego 12,9 A/m 

(21,5% wartości dopuszczalnych norm określonych dla miejsc dostępnych dla ludności), 

uzyskano dla trakcji wysokiego napięcia 220kV i 110kV…  

…Najwyższa zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego w roku 2005 wyniosła 5,03kV/m 

(50,3% wartości dopuszczalnych norm określonych dla miejsc dostępnych dla ludności), a w 

roku 2006 wynosiła 4,85kV/m (48,5% wartości dopuszczalnych norm określonych dla miejsc 

dostępnych dla ludności). Obie zmierzone najwyższe wartości natężenia pola elektrycznego 

uzyskało laboratorium Lubelskiego WIOŚ dla linii elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym 400kV”.  

Wobec powyższego można stwierdzić, iż oddziaływanie w zakresie emisji pól 

elektromagnetycznych jest pomijalnie małe i nie będzie miało wpływu na okolicę i komfort 

życia ludzi oraz pracę urządzeń (np. RTV) znajdujących się w domach. Nie bez znaczenia 

pozostaje również fakt, iż cała infrastruktura farmy fotowoltaicznej jest ogrodzona i 

niedostępna dla osób postronnych. 

 

9 Przyłączenie do sieci 

 

      Przyłączenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej nastąpi 

poprzez linie średniego napięcia(SN) biegnącą od stacji transformatorowej do istniejącej linii 

napowietrznej SN lub stacji GPZ. 
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Energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne przesyłana będzie do 

inwerterów montowanych pod konstrukcjami wsporczymi. Inwertery wpięte zostaną do 

rozdzielnic zbiorczych, które liniami kablowymi  połączone zostaną ze stacją transformatorową 

SN. Wszystkie przewody biegnące od paneli fotowoltaicznych do inwerterów oraz rozdzielnic 

zbiorczych podsiadają niskie napięcie. Wynika to z faktu, iż energia produkowana przez panele 

fotowoltaiczne posiada niskie napięcie. Dopiero w każdej stacji transformatorowej następuje 

zmiana napięcia z niskiego na średnie, które następnie przesyłane jest to sieci 

elektroenergetycznej. Trasa kablowa biegnąca od paneli fotowoltaicznych, aż do miejsca 

wpięcia w  słupie SN  lub stacji GPZ wykonana zostanie pod ziemią.  

Wytworzona energia elektryczną będzie w całości przesyłana oraz odsprzedawana sieci 

elektroenergetycznej, jednakże miejsce i sposób przyłączenia określony zostanie dopiero na 

etapie wykonywania projektu budowlanego, ponieważ wówczas Inwestor posiadał będzie 

warunki przyłączenia do sieci.  

W chwili obecnej inwestor nie jest również w stanie oszacować długości położonej trasy 

kablowej ponieważ uzależnione będzie to od ilości paneli oraz miejsca wpięcia. Wiadomym jej 

jednak, że linie kablowe SN prowadzone będą pod ziemią, aż do punktu przyłączenia.  

W przypadku gdy prowadzimy linie kablową pod ziemia nie mamy do czynienia  

z występowaniem przekroczeń oddziaływania pól elektrycznych i elektromagnetycznych do 

środowiska, ponieważ gleba stanowi naturalny izolator.  

Transformatory zamontowane w kontenerowej stacji nie wytwarza szkodliwych pól 

elektromagnetycznych, które mogłyby zagrażać osobom zamieszkującym sąsiednie działki.  

 

9.1 WPIĘCIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 

      Przyłączenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej nastąpi 

poprzez linie średniego napięcia(SN) biegnącą od stacji transformatorowej zlokalizowanej na 

terenie działki objętej inwestycją nr 56/1 obr. Truszczanek, gmina Rozprza do istniejącej linii 

napowietrznej SN lub stacji GPZ. Z uwagi na fakt , iż w chwili obecnej Inwestor nie posiada 

warunków przyłączenia do sieci poniżej przedstawiono warianty możliwego przyłączenia do 

sieci KSE. Jednakże w przypadku wydania przez Zakład energetyczny warunków przyłączenia 
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do sieci w odrębnym miejscu, Inwestor wykona przyłącze do punktu wskazanego przez 

właściwego operatora sieci KSE.  

 

 

Możliwe sposoby przyłączenia wraz z przykładowym przebiegiem tras kablowych 

zostały opisane poniżej oraz podzielone na warianty inwestycji.  

 

9.1.1  WARIANT NR 1  

 

           Wariant przyłączenia nr 1 dotyczy możliwości przyłączenia planowanej farmy 

fotowoltaicznej do napowietrznej linii kablowej SN o napięciu roboczym 15kV biegnącej przez 

miejscowość Truszczanek, gm. Rozprza. Punkt wpięcia znajdował się będzie na słupie 

położonym na działce nr ewid.: 57/1 obr. Truszczanek, gmina Rozprza.  

                Przyłączenie do sieci nastąpi poprzez wykonanie ziemnego przyłącza kablowego 

biegnącego od stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz. 56/1, obr. Truszczanek, gm. 

Rozprza aż do punktu wpięcia na słupie położonym w działce 57/1 obr. Truszczanek, gm. 

Rozprza. Przewidywana długość linii kablowej SN ( przyłącza) wyniesie max. ok 800m. Linia 

kablowa SN od miejsca realizacji inwestycji do punktu wpięcia wykonana zostanie w formie 

podziemnej, przewody ułożone zostaną na głębokości ok. 1m.  

 

Wykaz działki wchodzącej  w skład przyłącza w wariancie 1 : 

Dz. 56/1, 57/1 obr. Truszczanek, gm. Rozprza 

Przyłączenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej w wariancie 1 nie będzie wymagać   

przejścia przyłączem przez cieki wodne oraz konieczności wycinki drzew.  



 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na : 

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-
rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie Truszczanek, gmina Rozprza” 

 

92 

 

 

Mapa nr 2 – Sposób przyłączenia inwestycji do sieci w wariancie 1
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9.1.2  WARIANR NR 2 

             Wariant przyłączenia nr 2 dotyczy możliwości przyłączenia planowanej farmy 

fotowoltaicznej do projektowanej stacji GPZ, która powstanie na podstawie odrębnej 

dokumentacji projektowej. Planowana stacja GPZ była przedmiotem odrębnych analiz 

oddziaływania na środowisko, dlatego też w niniejszym opracowaniu nie rozwinięto tego 

zagadnienia. Planowana stacja GPZ oraz punkt wpięcia projektowanej farmy fotowoltaicznej 

znajdowały się będą na działkach nr ewid.: 133/7,133/8,133/9 obr. Parzniewice Małe, gm. 

Wola Krzysztoporska.   

                Przyłączenie do sieci nastąpi poprzez wykonanie ziemnego przyłącza kablowego 

biegnącego od stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz. 56/1, obr. Truszczanek, gm. 

Rozprza poprzez dz. nr ewid.: /1 obr. Truszczanek, gm. Rozprza następnie działki nr ewid.: 

140/2, 139, 138/2, 137, 136/2 obr. Parzniewice Małe, gm. Wola Krzysztoporska aż do punktu 

wpięcia w stacji GPZ położonej w działkach  nr ewid.: 133/6,133/7,133/8 obr. Parzniewice 

Małe, gmina Wola Krzysztoporska. Przewidywana długość linii kablowej SN ( przyłącza) 

wyniesie ok 750 m. Linia kablowa SN od miejsca realizacji inwestycji do punktu wpięcia 

wykonana zostanie w formie podziemnej, przewody ułożone zostaną na głębokości ok. 1m.  

Wykaz działek wchodzących  w skład przyłącza w wariancie 1 : 

1. Dz. 140/2,139,138/2,137,136/2,133/7,133/8,133/9 obr. Parzniewice 

Małe, gm. Wola Krzysztoporska 

2. Dz. 56/1 obr. Truszczanek, gm. Rozprza 
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Mapa nr 3 – Sposób przyłączenia inwestycji do sieci w wariancie 2 
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9.2 LINIA KABLOWA POD ROWAMI   

           Realizacja planowanej inwestycji pn. budowie farmy fotowoltaicznej nie wiążę się  

z koniecznością wykonania przyłącza kablowego przebiegającego przez istniejące rowy.  

W punkcie 8.1 opisano warianty możliwego przyłączenia inwestycji do sieci KSE.  

W przypadku zaistnienia sytuacji w której przyłącze kablowe wykonane zostanie poprzez 

przejście przez istniejące rowy, wówczas wykonane zostanie ona prawdopodobnie metodą 

rozkopu. Przekroczenie każdego rowu zaprojektowane zostanie na głębokości min. 1,5m pod 

istniejącym dnem, w rurze osłonowej. Po zakończeniu robót skarpy i dno rowu doprowadzone 

zostanie do stanu poprzedniego, a przejście oznakowane zostanie słupkami po obu stronach 

skarpy. Wykonanie przejścia pod rowami zaprojektowane zostanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, wytycznymi oraz normami. Do działań minimalizujących zaliczyć można 

wykonanie jak najmniejszego wykopu oraz przeprowadzenie praw w porze suchej.  

Termin wykonania przyłącza oraz przejścia nie jest jeszcze znany oraz możliwy do wskazania 

na tym etapie postępowania.  

9.3   WYCINKA DRZEW  

 

      Na obecnym etapie planowania inwestycji budowa planowanej inwestycji oraz jej przyłącza 

kablowego nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew. W chwili obecnej Inwestor 

planuje wykonanie kablowego w sposób wykluczający konieczność wycinki zadrzewienia, 

ponieważ nie występuje ona na terenie inwestycji jak i obszarze ewentualnego przyłączenia do 

sieci. W przypadku gdyby na późniejszym etapie realizacji inwestycji okazało się, że 

nieunikniona okaże się wykonanie jakiejkolwiek wycinki, wówczas  zostanie to zgłoszone oraz 

uzgodnione z właściwym Zarządcą oraz wydziałem ochrony środowiska. 
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10  HAŁAS 

 

Hałas w medycynie to wszelkiego rodzaju dźwięki szkodliwe dla zdrowia człowieka 

zarówno ze względu na możliwość uszkodzenia jego narządu słuchu, jak również niekorzystnie 

wpływające na jego psychikę. 

Hałasem mogą tutaj być dźwięki niepożądane z powodu ich nadmiernego natężenia (za głośne), 

nieodpowiedniego widma (np. za wysokie, lub za niskie), a także drażniące. Z punktu widzenia 

psychologii hałas jest dźwiękiem nieprzyjemnym i niepożądanym, powodującym drażliwość, 

zmęczenie całego organizmu a szczególnie słuchu. Hałas ma wpływ na zdrowie i kondycję 

człowieka. Jego działanie można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: 

 bezpośrednie na ucho środkowe i wewnętrzne, 

 pośrednie na układ nerwowy i psychikę, 

 na zasadzie odruchu - na inne narządy. 

Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą 

wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, podwyższeniem 

ciśnienia krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu.  

U małych dzieci hałas budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, powoduje płacz. Nie 

wszyscy są jednakowo wrażliwi na hałas. Istnieją czynniki predysponujące zależne od genów, 

ogólnego stanu zdrowia, warunków środowiskowych. 

Najbardziej wrażliwi na działanie hałasu są ludzie młodzi i małe dzieci. Szczególnie narażone 

są osoby, u których w rodzinie występuje niedosłuch, osoby długo przebywające w głośnym 

otoczeniu, aktualnie chore, leczone lekami potencjalnie uszkadzającymi słuch, cierpiące na 

stany zapalne uszu, wreszcie same mające niedosłuch, który w wyniku przebywania w hałasie 

może się pogłębić. U osób dorosłych, hałas o natężeniu przekraczającym próg bólu działający 

impulsowo, jednorazowo i krótkotrwale może spowodować ostry uraz akustyczny. Natomiast 

przewlekły uraz akustyczny powstaje na skutek długotrwałego narażenia na hałas 

nieprzekraczający progu bólu, zwykle o natężeniu 90 - 95 dB ( decybeli) lub niewiele 

wyższym. Dotyczy to głownie osób pracujących w niekorzystnych warunkach akustycznych. 

Działanie hałasu na narząd słuchu może powodować następujące zjawiska: 

 adaptację - w czasie trwania bodźca dźwiękowego, 

 czasowe, krótko lub długotrwałe upośledzenie słyszenia, spowodowane zmęczeniem 

słuchowym - wracające do normy po kilku minutach lub kilkunastu godzinach od 

zakończenia ekspozycji na hałas, 
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 trwałe upośledzenie słuchu. 

 

Źródła hałasu 

10.1 TRANSFORMATOR 

      W przypadku planowanej inwestycji przewiduje się budowę transformatora SN/nn 

osadzonego w kontenerowej stacji transformatorowo - rozdzielczej. Moc akustyczna 

transformatora wynosiła będzie ok. 76dB, jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, iż będzie on 

osadzony w kontenerowej stacji transformatorowej tłumiącej hałas. Kontenerowa stacja 

znajdowała się będzie w znacznej odległości od zabudowań ludzkich. W momencie 

wykonywania ewentualnych analiz akustycznych dla tego typu źródeł należy wziąć pod uwagę 

m.in. Tłumienie dźwięku przez kontenerową obudowę w której posadowiono transformatory. 

 

Dokładny tym transformatora oraz producent urządzenia określony zostanie na późniejszym 

etapie procedowania inwestycji natomiast spełniał on będzie wyżej określony poziom 

akustyczny.  

Planowana stacja transformatorowo-rozdzielcza (z transformatorem wewnątrz ) znajdowała się 

będzie w odległości min. 50m od terenu istniejącej zabudowy na działce nr ewid.:  57/1 obr. 

Truszczanek, gm. Rozprza.  

 

10.2 MOC AKUSTYCZNA INWERTERÓW  

           W celu zamiany prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne , na prąd 

zmienny oddawany do sieci KSE, w planowanej farmie fotowoltaicznej zainstalowane zostaną 

inwertery sieciowe. Niezależnie od tego, pod jaką nazwą występuje, ma on jedno główne 

zadanie: przekształcanie prądu o napięciu stałym (DC), który pobierany jest przez panele, w 

prąd o napięciu zmiennym, czyli taki, który możemy wykorzystać w naszym gospodarstwie 

domowym (AC). Inwertery sieciowe są to urządzenia nie wywarzające ponadnormatywnego 

poziomu mocy akustycznej. 

Inaczej jest w przypadku zainstalowania inwertera centralnego znajdującego się w obudowie 

stanowiącej ochronę akustyczną Według danych producentów , inwertery centralne mogą 
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emitować hałas na poziomie 78dB. Inwertery centralne zainstalowane zostaną w specjalnych 

kontenerach, które spełniają funkcje obudowy akustycznej. Kontenery wykonane będą z płyt 

warstwowych o izolacji akustycznej równej 20dB.dB.  Dlatego też inwertery jako źródło 

znajdujące się w kontenerze emitować będzie hałas na poziomi ok. 58dB. Inwertery centrale 

zlokalizowane zostaną w odległości min. 50m od najbliżej zlokalizowanej zabudowy 

mieszkalnej, na której poziom hałasu generowany przez planowane falowniki nie powinien 

przekroczyć wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

W przypadku planowanej inwestycji rozważane jest zastosowanie inwerterów sieciowych o 

mniejszych mocach jak i centralnych zabezpieczonych przed generowaniem 

ponadnormatywnego hałasu. 

11 ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE Z INNYMI 

PRZEDSIĘWZIĘCIAMI  

 

      Zgodnie z danymi posiadanymi przez Inwestora na terenie inwestycji zlokalizowano wieżę 

przekaźnikową, jednakże planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia emitującego 

ponadnormatywne oddziaływanie elektromagnetyczne, dlatego też nie wpłynie ono na 

zwiększenie jakiejkolwiek emisji powodowanej przez nowo wybudowaną stację 

przekaźnikową. W sąsiedztwie projektowanej inwestycji planowana jest również budowa 

elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda na działkach 123/2 i 138/2,139 obr. 

Parzniewice Małe w odległości ok. 620m na północny zachód oraz ok. 240m na zachód.  

W odległości ok. 650m na północny wschód znajduje się również istniejąca elektrownia 

wiatrowa położona na dz.: 14/1 i 14/2 obr. Truszczanek, gm. Rozprza. Planowane farmy 

fotowoltaiczne znajdujące się w pobliży planowanego przedsięwzięcia, to jest na działce nr 

ewid.: 130 i 131 obr. Parzniewice Małe, gm. Wola Krzysztoporska  oraz  56/1 Obr. 

Truszczanek, gm. Rozprza, nie będą tworzyły efektu wraz z przedmiotową inwestycją. Wynika 

to z faktu , że termin ich budowy będzie odbywał się w różnych okresach czasowych a w czasie 

eksploatacji farmy fotowoltaiczne nie generują żadnych oddziaływań mogących stanowić 

zagrożenie czy też uciążliwość dla ludzi i zwierząt.  Ze względu na różnorodny charakter 

funkcjonowania inwestycji zlokalizowanych wokół planowanej inwestycji nie zaistnieje tzw. 

Efekt skumulowanego oddziaływania np. hałasu czy też efektu migotania cienia. Farma 
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fotowoltaiczna nie jest źródłem emisji ponadnormatywnego hałasu mogącego oddziaływać na 

nieruchomości sąsiednie, nie powoduje również występowania efektu migotania cienia.  

W nawiązaniu do powyższego należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie tworzyła 

efektu skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.  

 

Mapa nr 4- Lokalizacja inwestycji w efekcie skumulowanym.  
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11 WPŁYW NA KRAJOBRAZ NATURALNY 

 

Wizualna specyfika projektowanej farmy fotowoltaicznej polega przede wszystkim na 

tym, że projektowany obiekt budowlany: 

 maja relatywnie kontrastowy kolor w stosunku do tła bezchmurnego nieba, powierzchni 

ziemi z rożnymi formami jej użytkowania, 

 farma fotowoltaiczna może powodować efekt lśnienia, który Inwestor chce zniwelować 

stosując panele fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjna, 

 

Walory estetyczne są bardzo subiektywne, zależne od osobistych upodobań i poglądów 

obserwatora. Stąd, każda ingerencja człowieka w krajobraz naturalny może być przyczyną 

negatywnych odczuć, które są związane przede wszystkim z wprowadzeniem obiektu 

stanowiącego dominantę krajobrazową na terenach, na których wcześniej nie występowały. 

Wpływ farmy na krajobraz będzie uzależniony od wielu czynników, takich jak: 

 ukształtowanie terenu - inwestycjapołożona na terenach równinnych, płaskich, bądź 

zlokalizowana na wzniesieniach jest lepiej widoczna, niż jest to w przypadku terenów 

falistych i pagórkowatych. Widoczność ograniczają lasy i zadrzewienia, szpalery drzew 

a także zwarta zabudowa, 

 warunki pogodowe - m.in. stan zachmurzenia (w tym też kolorystyka chmur) oraz 

kierunek oświetlenia w stosunku do miejsca obserwatora. Elementy te mogą 

powodować zarówno zwiększenie kontrastu „konstrukcja-krajobraz” lub powodować 

jego całkowity zanik, 

 

W celu ochrony krajobrazu oraz dążąc do złagodzenia powstających kontrastów 

krajobrazowych przyjmuje się następujące zasady: 

 spod lokalizacji farmy fotowoltaicznej wyłącza się obszary wykluczone 

 z zainwestowania ze względów kulturowych,  

 należy stosować panele fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną; 

 prowadzić zasiew lub nasadzenia niskiej roślinności przy na terenie farmy w taki 

sposób aby jej lokalizacja w jak największym stopniu zlewała się z naturalnym 

otoczeniem. 
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12 Podział przewidywanych oddziaływań ze względu na 

bezpośredni, pośredni, stały, chwilowy, wtórny  

i skumulowany charakter dla wariantu realizacyjnego oraz 

alternatywnego. 

Poniżej przedstawiono oddziaływania z podziałem na bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na 

środowisko, wynikające z istnienia planowanego przedsięwzięcia i emisji. 

Oddziaływania bezpośrednie na środowisko wywołane są poprzez samą inwestycję. 

Występują one w tym samym czasie i miejscu, co inwestycji. Oddziaływania te związane są  

z budową, eksploatacją  oraz likwidacją przedsięwzięcia. 

Bezpośrednie skutki środowiskowe związane z planowaną inwestycją: 

 przekształcenie terenu w związku z powstaniem inwestycji oraz infrastruktury 

towarzyszącej (droga, zatoka postojowa, konstrukcje), 

 lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia powietrza 

(w związku z przejazdem pojazdów oraz pracą urządzeń na etapie realizacji inwestycji), 

 podwyższenie poziomu hałasu, 

 uciążliwości związane z emisją do środowiska – powstanie odpadów na etapie 

realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji, 

 wzrost ilości odpadów. 

Jak wykazały przeprowadzone analizy, wzrost hałasu ograniczy się do terenu inwestycji i 

terenów bezpośrednio przyległych i nie spowoduje przekroczeń standardów określonych 

prawem i występował będzie głównie na etapie budowy i likwidacji inwestycji. 

Oddziaływania pośrednie związane są ze skutkami, jakie mogą nastąpić w wyniku powstania 

inwestycji. W wyniku tych oddziaływań mogą nastąpić dodatkowe zmiany w środowisku, które 

prawdopodobnie mogą wystąpić w późniejszym czasie lub miejscu. 

Pośrednie skutki środowiskowe: 

  lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników imisji hałasu, 

  przekształcenie krajobrazu. 

Lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników imisji hałasu nastąpi w momencie budowy 

inwestycji i przyczyni się do chwilowego ogólnego pogorszenia klimaty akustycznego, 
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jednakże zasięg tego oddziaływania będzie nieznaczny i nie spowoduje przekroczeń 

dopuszczalnych standardów. 

Przekształcenie krajobrazu jest nieuniknione i wynika z charakteru przedsięwzięcia. Ocena jego 

zagrożenia dla środowiska jest bardzo złożona i jednocześnie subiektywna, jednakże po 

przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu na terenie omawianej inwestycji można 

wnioskować o braku negatywnego oddziaływania na ten element środowiska przyrodniczego. 

Oddziaływania wtórne skutki pośrednie wpływające na środowisko, populację, rozwój 

gospodarczy, zagospodarowanie przestrzennym oraz inne skutki ekologiczne związane ze 

zmianami wywołanymi realizacją przedsięwzięcia. Są to potencjalne skutki dodatkowych 

zmian, jakie prawdopodobnie wystąpią w późniejszym czasie lub w innym miejscu w rezultacie 

realizacji danej inwestycji. Oddziaływania te, w przypadku planowanej inwestycji, ograniczą 

się do zmian w krajobrazie. Jednakże, ze względu na nieurozmaiconą rzeźbę i monotonność 

oraz powtarzalność krajobrazu analizowanego w miejscu planowanej inwestycji, negatywne 

zmiany krajobrazu będą mieć jedynie charakter subiektywny. 

Skumulowane oddziaływania mogą pojawić się w wyniku łącznych skutków występujących 

działań w ciągu pewnego czasu. Są to skutki planowanej inwestycji w połączeniu ze skutkami 

innych oddziaływań w przeszłości, obecnych i w przewidywanej przeszłości. W analizowanym 

przypadku nie dojdzie do kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na 

fakt, że jej oddziaływanie zamyka się w granicy terenu inwestycji.  

Działania krótkoterminowe zaistnieją na etapie budowy i likwidacji inwestycji, spowodują 

chwilowe zmiany w środowisku przyrodniczym i ustąpią po zakończeniu tychże etapów. 

Zarówno oddziaływania średnioterminowe jak i długoterminowe związane będą z istnieniem 

inwestycji, gdzie nie planuje się w chwili obecnej likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Polegać one będą przede wszystkim na ingerencji w krajobraz. Średnio – i długoterminowe 

oddziaływania będą się wiązać z ograniczeniem produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

konwencjonalnych. Pośrednio przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczeń atmosfery, a 

także do zmniejszenia wydobycia stałych paliw kopalnych. W perspektywie długoterminowej 

może się stać to przyczyną poprawy jakości klimatu.  

 

Część oddziaływań na środowisko znika w momencie usunięcia przyczyn ich wywołania  

i w sposób samoistny lub przy pomocy środków technicznych, w wyniku czego pierwotny stan 

środowiska zostaje odtworzony. Mamy tutaj do czynienia z chwilowym oddziaływaniem na 

środowisko. 
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Do Oddziaływań chwilowych występujących w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji 

należą: 

 emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana z pracami budowlanymi oraz 

rozbiórkowymi (materiały budowlane, pojazdy dostarczające materiały niezbędne do 

wykonania robót budowlanych), 

 uciążliwości akustyczne związane są z pracami budowlanymi oraz rozbiórkowymi,  

 powstanie odpadów opakowaniowych po materiałach budowlanych, odpadów 

budowlanych (kawałki drewna, itp.). 

Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy oraz ustępują w wyniku zakończenia etapu 

budowy oraz likwidacji, dlatego też nie będą one kwalifikowane, jako znaczące dla środowiska. 

Jednakże niektóre zmiany w środowisku pozostają nieodwracalne, przez co oddziaływanie 

inwestycji na środowisko jest elementem stałym. 

 Oddziaływania stałe związane z planowaną inwestycją to głownie: 

 zmiana krajobrazu terenu, 

Zmiany te wywołane ingerencją człowieka w środowisko są nieuniknione, niezależne od 

rodzaju inwestycji mogącej powstać po analizie terenu. Otoczenie obszaru, na którym 

planowana jest inwestycja, ze względu na swój charakter, nie spowoduje rażącej ingerencji pod 

kątem wizualnego postrzegania rzeczywistości. Analizując różnorodność realizacji 

wzrokowych w ramach analizowanej panoramy, czyli tak zwane doznania synestetyczne oraz 

różnorodność czasową, tzn. zmiany zachodzące w trakcie pór rok, można wnioskować  

o niewielkich walorach krajobrazowych. Analizowany fragment krajobrazu sprawia wrażenie 

stosunkowo monotonnego oraz relatywnie ubogiego w struktury geomorfologiczne i nie 

posiada znaczących osobliwości wizualnych, zarówno przyrodniczych jak i antropogenicznych. 

 

13 KONIECZNOŚĆ USTANOWANIA OBSZARU OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, 

OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ 

TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 

SPOSOBU KORZYSTANIA Z NICH. 

 

Artykuł 135, ust. 1 „Prawa ochrony środowiska” (Dz. U. 2018 r., poz. 799 wraz  

z późniejszymi zmianami) stwierdza, że jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
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na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technologicznych nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, 

to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy 

komunikacyjnej lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej 

tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Czyli przepis dopuszcza stworzenie takiego 

obszaru - jednak dla wymienionego przedsięwzięcia oraz sytuacji, gdy z analizy oddziaływań 

przyszłego przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że nie da się ograniczyć tych oddziaływań 

do terenu, do którego użytkownik instalacji posiada tytuł prawny. W analizowanym przypadku 

budowy nowej instalacji do wykorzystania energii promieniowania słonecznego na cele 

energetyczne, nie zachodzi potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. W 

niniejszym raporcie wykazano, że oddziaływania, które mogą przemieszczać się poza teren 

własności inwestora, tj. zanieczyszczenia powietrza, hałas, promieniowanie czy ścieki – nie 

stworzą w fazach budowy, eksploatacji i likwidacji nowego obiektu ponadnormatywnych 

zagrożeń. Nie znajduje, więc zastosowania pierwsza z ewentualnych przesłanek do stworzenia 

obszaru ograniczonego użytkowania. 

Ponadto, jak stanowi przytoczony przepis – taki obszar może być stworzony jedynie dla 

określonej, dość wąskiej liczby przedsięwzięć. Na liście przedsięwzięć, dla których można 

stworzyć obszar ograniczonego użytkowania nie ma farm fotowoltaicznych. Dla takich 

przedsięwzięć ustawodawca wymaga, aby drogą rozwiązań technicznych, ograniczyć 

oddziaływanie w sposób zapewniający nie pogorszenie standardów jakości środowiska poza 

terenem inwestycji. Taki jest również zamiar Inwestora i takie są ustalenia niniejszego 

opracowania. 

 

14 Analiza przyrodnicza. Ocena oddziaływania na ptaki 

(SCREENING). 

 

         Teren inwestycji znajduje się w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza na terenie działki nr 

ewid.: 56/1.  

 Na badanym terenie zlokalizowano 1 punkt obserwacyjny oraz wyznaczono 1 transekt o 

długości około 900m. Transekt oraz punkt obserwacyjny obejmuje swym zakresem cały badany 

teren. W wyznaczonym miejscu przeważa monotonny krajobraz rolniczy z częściową 

zabudową. Na polach uprawiane są głównie rzepak, zboża ozime, itp..   
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W odległości ok. 310m od terenu inwestycji znajduje się autostrada A1 stanowiąca barierę dla 

przemieszczania się zwierząt. W najbliższym otoczeniu nie znajdują się tereny mogące 

stanowić skupisko cenne przyrodniczo lub będące obszarem cennym dla zwierząt.  

 

Mapka  nr 5– obszar obrębu wraz z transeptem ( WWW.GEOPORTAL2.GOV.PL) 

 

 

http://www.geoportal2.gov.pl/
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Widok nr 1 – widok na teren inwestycji 
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14.1 Metodyka prowadzenia badań i obserwacji przyrodniczych.  

 

       Badania powierzchni inwestycji w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza prowadzono zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi. Wykonano 20 kontroli terenowych co ok. 7-14 dni, 

przeprowadzona liczba kontroli pozwoliła na wychwycenie możliwych koncentracji ptaków w 

okresie obserwacji.  

 

      Screening trwał 4 miesiące (od 1 marca do 30 czerwca 2018r.) z uwzględnieniem okresu 

wędrówek wiosennych oraz częściowo okresu lęgowego. Przedmiotem obserwacji był skład 

gatunkowy oraz liczebność, oraz wysokość przelotu na pułapie do 50m.  

Cele przeprowadzonego screening było uzyskanie informacji na temat składu gatunkowego 

awifauny oraz wykorzystania terenu inwestycji przez ptaki. Ważnym aspektem było również 

uzyskanie wiedzy na temat poszczególnych gatunków występujących na badanym terenie. 

Tranasek badany było w odstępach co 7-14 dni wraz z liczeniem ptaków widzianych oraz 

słyszanych. Zgodnie z metodyką ( Buckland et itp. 2001) 

 

W trakcie wykonywania badan terenowych zwrócono szczególną uwagę na natężenie 

wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki. Celem było oszacowanie intensywności 

przelotów ptaków w przestrzeni powietrznej oraz poznanie ich zmienności w cyklu badań.  

Punkt obserwacyjny znajdował się na terenie inwestycji natomiast kontrole punktu odbywały 

się co itp. 6-12 dni, przez minimum 1h ( marzec - czerwiec). 

Podczas przeprowadzania kontroli wykorzystano : Lunetę o zmiennym przybliżeniu 20x60, 

Odbiornik GPZ Garmin, Aparat fotograficzny. 

 

Szczególną uwagę zwrócono na występowanie gatunków kluczowych o znaczeniu 

unijnym z załącznika I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej. Rzadkich, 

nielicznych i średniolicznych gatunków ptaków: 

 wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński red 2001) 

 gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 

(BirdLife International 2004) 

 gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania 
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 gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce 

kwadratów 10x10 km; Sikora i in. 2007) 

      -     gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 

 

14.2 Wyniki  

 

        Okres badań obejmował swym zakresem wędrówki wiosenne w okresie marzec- kwiecień, 

przeprowadzono 9 całodziennych kontroli z transektu oraz punktu obserwacyjnego. Podczas 

przeprowadzania kontroli, ich celem było oszacowanie natężenia przelotów lokalnych jak i 

długodystansowych ptaków w przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

kaczek, bocianów, gęsi, itp. Kontrole wykonywane było we wczesnych godzinach rannych oraz 

przed zachodem słońca przez 1 godzinę na wyznaczonym punkcie. Podczas kontroli liczono 

wszystkie ptaki widziane oraz słyszane  w badanym pułapie.  

Poniżej przedstawiono daty oraz godziny wykonywanych kontroli  

 

 

 

Data Kontroli Rozpoczęcie kontroli 

 ( godz.) 

Zakończenie kontroli  

( godz.) 

01.03.2018 7.30 17.30 

08.03.2018 8.20 18.20 

15.03.2018 6.30 19.30 

22.03.2018 6.30 19.00 

29.03.2018 6.30 19.30 

05.04.2018 7.30 19.30 

14.04.2018 8.30 18.00 

21.04.2018 7.00 17.00 

30.04.2018 7.00 18.00 

Tabela nr   4-  Wykaz dat i godzin kontroli powierzchniowych.  
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Wyniki kontroli  

 

W czasie 9 kontroli ornitologicznych terenu pod planowaną inwestycję zaobserwowano łącznie 

193 ptaków z 17 gatunków. Były to poniżej wymienione gatunki: 

 

1. Dzwoniec, 

2. Potrzeszcz, 

3. Trznadel, 

4. Szczygieł, 

5. Skowronek 

6. Wróbel domowy, 

7. Szpak, 

8. Kruk, 

9. Wrona,  

10. Gawron 

11. Skowronek, 

12. Kos, 

13. Gęś zbożowa, 

14. Sikorka bogatka 

15. Myszołów zwyczajny, 

16. Dymówka 

17. Sroka. 

 

      Nie stwierdzono także obecności wąskich gardeł przelotu ptaków, korytarzy i ciągów 

migracyjnych, koncentracji gatunków chronionych w skali wyróżniającej ten obszar. Ilość 

zaobserwowanych gatunków podczas poszczególnych kontroli przedstawia poniższa tabela 

 

Data Kontroli Liczba gatunków  

01.03.2018 7 

08.03.2018 8 

15.03.2018 6 

22.03.2018 10 
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29.03.2018 5 

05.04.2018 12 

14.04.2018 6 

21.04.2018 5 

30.04.2018 9 

Tabela nr 5-  ilość rozpoznanych gatunków podczas poszczególnych kontroli.  
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W kolejnej tabeli zobrazowano ilość stwierdzonych osobników ptaków podczas 

poszczególnych kontroli. 

 

Data Kontroli Liczba osobników  

01.03.2018 15 

08.03.2018 13 

15.03.2018 25 

22.03.2018 19 

29.03.2018 24 

05.04.2018 20 

14.04.2018 22 

21.04.2018 25 

30.04.2018 27 

Tabela nr 6-  ilość osobników stwierdzonych w poszczególnych dniach kontroli. 

W czasie prowadzenia kontroli terenowych zaobserwowano występowanie 2 gatunki 

priorytetowych, a mianowicie ptaków: 

1. Myszołów zwyczajny – 2 osobniki, 

2. Gęś zbożowa – 14 osobników. 

Najliczniejszymi gatunkami na badanym terenie były ptaki pospolite w tym szpak ( 32 

osobników), skowronek ( 28 osobników), szczygieł ( 26 osobniki) oraz dzwoniec( 22 

osobników). Odnotowano również sporą liczebność gęsi zbożowej (21 osobników).  Spośród 

wszystkich zaobserwowanych ptaków ww. stanowiły największą liczebność bo 66,68%.  

W okresie od marca do kwietnia ptaki najczęściej migrowały z południa na północ ( 32,08%), 

 a także z zachodu na wschód ( 34,02%). Bez widocznego kierunku migrowało 28,06%,  

z zachodu 5.84%.  

Największa ilość lotów ptaków odbywało się z pułapie od 15-50m ( ok. 48.68%), natomiast 

najmniejsza ilość latała na wysokości od 0-15m ( 18,28%), reszta ptaków przelatywała na 

wysokościach powyżej 50m (33,04%).   
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14.3 Okres lęgowy  

 

      Obserwacje ptaków w okresie lęgowym przeprowadzano w terminie od 1 maja do 30 

czerwca, podczas której wykonano 9 kontroli terenowych na wyznaczonym transekcie. 

Przeprowadzone kontrole pokazać miały skład gatunkowy awifauny oraz sposób wykorzystania 

terenu przez ptak, a także zagęszczenie odnotowanych gatunków. Kontrole wykonywane było 

w godzinach od wschodu do zachodu słońca, natomiast liczenie ptaków odbywało się z 

częstotliwością co 4 godziny. Podczas badań nie wykonano kontroli nocnych ponieważ nie 

wymagał tego charakter planowanej inwestycji.  

 

Data Kontroli Rozpoczęcie kontroli 

 ( godz.) 

Zakończenie kontroli  

( godz.) 

09.05.2018 7.30 17.30 

17.05.2018 8.20 18.20 

24.05.2018 6.30 19.30 

24.05.2018 6.30 19.00 

31.05.2018 6.30 19.30 

07.06.2018 7.30 19.30 

14.06.2018 8.30 18.00 

22.06.2018 7.00 17.00 

30.06.2018 7.00 18.00 

Tabela nr   7-  Wykaz dat i godzin kontroli powierzchniowych`
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Na ternie objętym badaniami zaobserwowano łącznie 19 gatunków o łącznej liczbie osobników 

232szt.  z czego 2 z nich wpisane są do Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i jest to : Błotniak 

łąkowy oraz bocian biały.  

Poniżej przedstawiono charakterystykę występowania ptaków kluczowych.  

 

  1. Błotniak łąkowy- Ptaki latały nad polami upraw zbóż zlokalizowanymi w sąsiedztwie 

terenu inwestycji. Loty odbywały aż do zmroku. Błotniaki łąkowe zaobserwowano podczas 

kontroli w dniu 17.05.2016 ( 1 samica i 2 samce). Jest to gatunek umieszczony w Załączniku I 

dyrektywy ptasiej.  

 

2. Bocian biały – Ptaki widziano podczas lotu ok. 500m od terenu inwestycji w dniu 

24.05.2016 (2 pary ). Nie zauważono dorosłych osobników żerujących na terenie inwestycji 

oraz w jej pobliżu. Gatunek ptaków umieszczony w Załączniku I dyrektywy siedliskowej.  

 

Na badanym obszarze zaobserwowano również następujące gatunki ptaków.: pliszka żółta, 

siewkę żółtą, oknówka, śpiewak, kos, dymówka, potrzeszcza, mazurka, wróbel, szczygieł, 

zięba, dzwoniec, sroka, kawka, trznadel. 

 

14.4 Podsumowanie 

 

          Na terenie badań zaobserwowano łącznie 425 ptaków z 32 gatunków ptaków. 

Poniżej wymieniono wszystkie zaobserwowane gatunki ptaków: 

 

1. Dzwoniec, 

2. Potrzeszcz, 

3. Trznadel, 

4. Szczygieł, 

5. Makolągwa,  

6. Wróbel domowy, 

7. Szpak, 

8. Kruk, 
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9. Wrona,  

10. Gawron 

11. Skowronek, 

12. Kos, 

13. Gęś zbożowa, 

14. Sikorka bogatka 

15. Myszołów zwyczajny, 

16. Mazurek, 

17. Sroka, 

18. Pliszka żółta, 

19. Bocian Biały 

20. Błotniak Łąkowy  

21. Świergotek łąkowy,  

22. Oknówka,  

23. Śpiewak,  

24. Dymówka,  

25. Potrzeszcza, 

26. Cierniówka,  

27. Modraszka, 

28. Kawka,  

29. Szczygieł, 

30. Zięba, 

31. Kawka, 

32. Trznadel. 

 

Wędrówki wiosenne 

 

    W okresie wędrówek jesiennych przeloty były bardzo słabo zaznaczone. Podczas 

wykonanych kontroli stwierdzono występowanie 2 gatunków priorytetowych, Myszołów 

zwyczajny, Gęś zbożowa,. Jednakże ptaki te nie tworzyły większych oraz nie żerowały na 

terenie inwestycji.  
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Okres lęgowy 

        Na obserwowanym terenie zaobserwowano 2 gatunki kluczowe wpisane do Załącznika I 

dyrektywy ptasiej: Błotniak łąkowy oraz Bocian biały , jednakże  należy traktować je jaki ptaki 

przelotne , ponieważ nie widziano ich w kolejnych kontrolach terenowych. 

 

Przeprowadzone badania nie obejmowały swym zakresem wędrówek jesiennych, jednakże  

z informacji uzyskanych od zaprzyjaźnionych ornitologów badających ten obszar w 

poprzednich latach, wiadomo że  przeloty ptaków są bardzo słabo zaznaczone a teren stanowi 

ubogą bazę pokarmową.  

 

14.5 Śmiertelność ptaków – prognozowana 

 

          Planowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej nie powinna 

wpłynąć  na zwiększenie śmiertelności wśród ptaków na badanym obszarze. Jak wynika  

z ogólnodostępnych danych, odbicie światła z modułów fotowoltaicznych jest znacznie 

mniejsze niż od m.in. szyb samochodów, farb metalicznych itp. (Protogeropoulos & Zachariou, 

2010). Oczywiście zdarzają się kolizje ptaków z powierzchniami szklanymi lub 

przezroczystymi (t.j szyby), ze względu na niemożność zidentyfikowania przez ptaki 

powierzchni jako przeszkoda. W przypadku planowanej inwestycji zainstalowane zostaną 

moduły fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną co zmniejszy tzw. efekt lustrzany oraz 

zniweluje niebezpieczeństwo kolizji ptaków z inwestycją. Badany teren nie należy również do 

obszaru bogatego pokarmowo oraz miejsca żerowania, tak więc nie będzie tutaj zachodzić 

zjawisko osiadania ptaków na terenie. W chwili obecnej brak jest miarodajnych danych 

wskazujących na kolizyjność ptaków z panelami fotowoltaicznymi, spowodowaną efektem 

lustrzanym. Na badanym terenie nie występują licznie ptaki wodne, które mogą być najbardziej 

narażone na kolizje z elektrowniami fotowoltaicznymi. W związku z powyższym należy uznać, 

że planowana inwestycja nie spowoduje występowania poważnego zagrożenia dla awifauny 

występującej na badanym terenie.  
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14.6 Wykaz gatunków roślin, siedlisk przyrodniczych, grzybów 

 i zwierząt pod ochroną gatunkową wykazanych w czasie inwentaryzacji 

przyrodniczej pod planowane przedsięwzięcie (poza ptakami). 

 

         Na terenie bezpośredniej realizacji przedsięwzięcia oraz infrastruktury towarzyszącej nie 

stwierdzono występowania  rzadkich gatunków bezkręgowców, roślin naczyniowych, grzybów 

(w tym porostów), siedlisk przyrodniczych chronionych prawem krajowym i wspólnotowym  

( Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej). Teren inwestycji jest miejscem użytkowanym rolniczo 

w związku z tym nie stanowi sprzyjającego miejsca dla bytowania bezkręgowców. Na terenie 

inwestycji oraz w najbliższym jej otoczeniu występują pospolite zwierzęta takie jak sarny, 

zające, kret, ryjówka. Ze względu na zastosowanie ogrodzenia posiadającego przestrzeń dla 

poruszania się zwierząt o wysokości do 20 cm od poziomu gruntu, oraz planowane 

wykonywanie zasiewów roślinności pomiędzy rzędami paneli , przewiduje się, że planowana 

inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na zwierzęta zamieszkujące teren inwestycji.  

14.7 Efekt olśnienia/ lustra wody 

 

       W przypadku planowanej inwestycji zlokalizowanej na dz. 56/1 obr. Truszczanek, gm. 

Rozprza panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną. Ma to na celu 

złagodzenie bądź całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych z imitacją 

powierzchni lustra wody, a także powstawaniem tak zwanego efektu olśnienia. Efekt olśnienia 

to chwilowe oślepienie, które może być spowodowane odbiciem światła np. od karoserii 

samochodu lub powierzchni wody. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa 

absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi 

odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie 

będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Ponadto ptaki, jak i również inne 

małe zwierzęta wykorzystują często cień rzucany przez zamontowane, stojące na ziemi panele. 

Tym samym można stwierdzić, iż elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia dla zwierząt i 

ptaków. 
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14.8 DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE WPŁYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA DANĄ 

GRUPĘ ZWIERZĄT RÓWNIEŻ W ZAKRESIE SKUMULOWANEGO ODDZIAŁYWANIA Z 

FARMAMI FOTOWOLTAICZNYMI.  

 

        Teren inwestycji stanowi obszar poddawany regularnej kulturze rolnej np. orka, siew oraz 

zbiór zbóż itp. Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie stanu awifauny 

na wnioskowanym obszarze dzięki temu, iż jest to inwestycja niewymagająca tworzenia dużych 

przestrzeni utwardzonego terenu oraz budowania fundamentów pod konstrukcje paneli. 

Budowa systemu mocowań paneli fotowoltaicznych ( konstrukcji nośnej) bez wykonywania 

fundamentów wpłynie na znaczne  wyeliminowanie ewentualnej degradacji terenu objętego 

inwestycją. Po wykonaniu prac budowlano –instalacyjnych teren objęty inwestycją w 

znacznym stopniu stanowił będzie obszar porośnięty roślinnością np. trawiastą, która stanowiła 

będzie w dalszym ciągu schronienie dla ssaków, gadów, płazów oraz ptactwa.  W chwili 

obecnej planuje się aby na terenie nieruchomości objętej inwestycją  pomiędzy rzędami paneli 

pozostawić jako powierzchnię czynną biologicznie, na której wykonane zostaną np. siewy 

niskiej roślinności czy też nasadzenia małych krzewów itp. .   

Działania minimalizujące wpływ planowanej inwestycji na daną grupę zwierząt  

 Etap budowy inwestycji: 

 Na etapie budowy inwestycji  przed rozpoczęciem prac budowlano-instalacyjnych, 

należy dokonywać codziennego przeglądu terenu inwestycji . Przegląd terenu będzie 

miał na celu sprawdzenie czy w istniejącej roślinności nie ukrywa się to ptactwo oraz 

nie znajdują się ich gniazda.  

 Prace budowlane prowadzić w porze dziennej 

 Ogrodzenie terenu wykonać w sposób pozwalający na swobodne przejście zwierząt na 

sąsiadujące tereny poprzez pozostawienie szczeliny o wysokości 15cm licząc odległość 

od dolnej krawędzi ogrodzenia do powierzchni gruntu.  

 Etap eksploatacji inwestycji: 

 W celu umożliwienia ptakom oraz innym zwierzętom dalszego korzystania z terenu , 

należy rozważyć wykonanie możliwie dużego zasiewu traw, które umożliwią bytowanie 
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zwierzętom na terenie objętym budową farmy fotowoltaicznej. Fragmenty trawiaste  

i krzewiaste nie powinny być uprawiane z wykorzystaniem nawożenia, herbicydów 

 i pestycydów. Najlepiej wykaszać je ręcznie jeżeli okaże się to możliwe to realizacji. 

 Wykaszanie traw wykonywać w miarę możliwości w okresie przed i polęgowym 

ptaków.  

 Etap likwidacji inwestycji 

 Na etapie likwidacji inwestycji zastosować należy rozwiązania podobne jak  

w przypadku budowy przedsięwzięcia, z tym że po rozbiórce elektrowni 

fotowoltaicznej należy przywrócić teren inwestycji do funkcji pierwotnej bez szkody 

dla istniejących na jej terenie zwierząt.  

 Przywrócić teren inwestycji do funkcji pierwotnej bez szkody dla istniejących na jej 

terenie zwierząt.  

Elektrownie fotowoltaiczne są urządzeniami, które nie stwarzają większego zagrożenia dla 

środowiska ptaków, nietoperzy innych zwierząt. Aby zapobiec osadzaniu się owadów na 

panelach fotowoltaicznych będą one poddawane okresowemu czyszczeniu co zminimalizuje 

kolizje ptaków z zainstalowaną płaszczyzną fotowoltaiczną. Zainstalowane panele 

fotowoltaiczne posiadały będą również powłokę antyrefleksyjną , która przeciwdziałała będzie 

powstawaniu tzw. Efektu lustra.  

 

14.9 WPŁYW INWETYCJI NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ ORAZ KORYTARZE 

EKOLOGICZNE. 

 

        Planowa inwestycja pn. budowie elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowana zostanie na 

terenach , które nie posiadają obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej  jest to zróżnicowanie wszystkich żywych 

organizmów występujących na ziemi w różnych ekosystemach. Aby ochronić bioróżnorodność 

konieczne jest zwalczanie, zapobieganie oraz przewidywanie przyczyn zmniejszania się lub jej 

zanikania.  
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W przypadku planowanej inwestycji niewątpliwie wystąpi niewielki wpływ na 

bioróżnorodność badanego terenu. Wpływ ten nastąpi już na etapie samej budowy instalacji, 

która spowoduje ingerencje w grunt, który obecnie zamieszkały jest przez różnego rodzaju 

zwierzęta.  Mając na uwadze zachowanie bioróżnorodności na terenie inwestycji zastosowane 

zostaną wszelkie zabezpieczenia mające na celu zminimalizowanie degradacji terenu oraz 

wpływu na istniejące gatunki zwierząt. Jak już wspomniano 

 w poprzednim rozdziale zastosowane zostaną różnego rodzaju działania minimalizujące 

niekorzystny wpływ inwestycji na środowisko ptaków oraz innych zwierząt.  W celu 

zachowania bioróżnorodności terenu zachowane zostaną istniejące zadrzewienia oraz 

zakrzaczenia , budowa instalacji fotowoltaicznej wykonana zostanie w sposób 

bezfundamentowy co zminimalizuje ilość zdegradowanego terenu, a teren wokół konstrukcji 

paneli w miarę możliwości  zachowa swą forę uprawy roślinności 

Niewątpliwie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji 

prądu wpływają na zachowanie czystości środowiska oraz zapobiegają degradacji 

bioróżnorodności poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do 

atmosfery gleb i wód. Odnawialne źródła energii w swej istocie mają na celu ochronę 

środowiska naturalnego w tym bioróżnorodności. Oczywiście, każda technologia niesie za sobą 

jakieś ujemne działanie, czym w przypadku farm fotowoltaicznych może być np. zajmowanie 

sporych powierzchni terenu, jednakże dzieje się to z poszanowaniem przyrody poprzez 

pozostawienie na obszarze inwestycji odpowiedniego udziału terenów  zielonych, które w 

dalszym ciągu spełniają swoją dotychczasowa funkcję.  

Reasumując, przy zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ochronnych 

względem istniejącego ekosystemy, planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na 

bioróżnorodność na jej terenie.   

14.10  KORYTARZE EKOLOGICZNE 
 

         Na Terenie inwestycji oraz w zasięgu jej bezpośredniego oddziaływania nie występują 

korytarze ekologiczne. Najbliżej zlokalizowanym korytarzem ekologicznym jest korytarz  

o nazwie Dolina Warty- Dolina Pilicy KPoIC-10C położony w odległości ok. 8km na zachód 

od terenu inwestycji.  Planowana inwestycja nie wpłynie na przemieszczanie się zwierząt 
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wzdłuż istniejących korytarzy ekologicznych jak również planowanych i istniejących 

przejściach dla zwierząt .  

Mapa nr 1 – korytarz ekologiczny  

 

14.11  Zalecenia i działania minimalizujące 

 

     Na badanym terenie nie stwierdzono większego zagrożenia dla ptaków, bezkręgowców oraz 

chronionej roślinności. Jednakże kierując się zasadą przezorności należy wprowadzić zabiegi 

minimalizujące ewentualne niekorzystne oddziaływanie inwestycji na awifaunę: 

 

1. Nie obsiewanie terenu inwestycji takimi uprawami jak kukurydza oraz słonecznik, 

 

2. Utrzymanie terenu nie zabudowanego instalacją fotowoltaiczną w dobrej kulturze rolnej oraz 

wykaszanie traw i powstałych zarośli. 
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15 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE 

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R, O OCHRONIE 

PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO 

ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.  

 

          W przypadku planowanej inwestycji w zasięgu jej oddziaływania nie występują żadne 

tereny chronione zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jednakże w 

niniejszej karcie informacyjnej poniżej przedstawiono zestawienie chronionych obszarów 

znajdujących się w promieniu do 20km od przedmiotowej inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 8  

       Najbliżej położonym obszarem chronionym jest : Dolina Widawki zlokalizowana w 

promieniu ok. 3,91 km od terenu inwestycji. Charakterystyka inwestycji przemawia za brakiem 

wpływu na przedmiotowy obszar jak i inne zlokalizowane wokół.  

Poniżej załączono mapę z lokalizacją terenów chronionych wokół inwestycji źródło 

geoserwis.gdos.gov.pl. 

Powierzchnia, na której ma powstać elektrownia fotowoltaiczna jest obszarem suchym nie 

podlegającym okresowemu zalewaniu, stąd atrakcyjność tego terenu dla awifauny jest mała. 

Lp. Obszary chronionego Krajobrazu  Odległość w km 

1 Dolina Widawki 3,91 

Lp. Parki Krajobrazowe  Odległość w km 

1 Sulejowski Park Krajobrazowy-otulina 10,98 

Lp. Natura 2000  

1 Dąbrowa w Marianku  12,00 

2 Łąka w Bęczkowicach  14,62 

3 Lasy Gorzkowickie 12,90 

Lp. Rezerwat Odległość w km 

1.  Łuszczanowice 18,82 
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Mapa nr 4- lokalizacja inwestycji na tle terenów chronionych 
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16 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ.  

 

Uzasadniony interes istnieje wtedy, gdy osoba żądająca ochrony może wskazać podstawę 

prawną, roszczenia lub jeśli ustalenia procesu inwestycyjnego mogą bezpośrednio ingerować w 

sferę prawną tej osoby. Przepisy o ochronie własności nie mogą być podstawą żądania ochrony 

środowiska, jeśli prowadzona działalność odpowiada wymogom prawnym tej ochrony. 

 

Do kręgu osób trzecich należą: 

 

1. właściciele nieruchomości, których dotyczą ustalenia w procesie OOŚ, 

2. osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości sąsiadującej z ternem opracowania, 

3. osoby, których z mocy innych rozstrzygnięć administracyjnych przysługuje prawo do 

korzystania z określonych elementów środowiska, a którym prawo to może zostać 

ograniczone działaniem inwestora (dotyczy to np. administratorów stref ochronnych czy 

ujęć wodnych). 

 

Do kręgu osób trzecich nie należą natomiast osoby, których interesy nie mają charakteru 

prawnego, ale wyłącznie interesy faktyczne, oparte o określone oczekiwania i potrzeby. Nie 

będą miały interesu prawnego te osoby, które doznają skutków zmian wynikających z procesu 

inwestycyjnego w sposób pośredni, kiedy to środowisko występujące w roli nośnika 

zanieczyszczenia lub uciążliwość przenosząc je z terenów nie objętych oceną. 

Aby wykluczyć występowanie kolizji ustaleń procedury oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko z interesami osób trzecich należy w procesie lokalizacyjnym 

przestrzegać następujących ustaleń: 

1. ustalenia OOŚ nie mogą zawierać nakazów kierowanych do osób trzecich czy też 

upoważnień dla inwestorów do podjęcia działań naruszających interes osób trzecich 

(np. Wykonanie urządzeń ochronnych na gruntach osób trzecich), 

2. ustalenie OOŚ powinno zawierać ustalenie niezbędne dla ochrony uzasadnionych 

interesów osób trzecich (np. potrzeba podjęcia negocjacji z sąsiadami na etapie 

projektowanych realizacji ustaleń OOŚ), 
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3. ustalenia OOŚ winny gwarantować ochronę przed uciążliwościami powodowanymi 

przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleb.  

4. ustalenia OOŚ nie mogą naruszać prawa osób trzecich do zagospodarowania terenu, do 

którego mają tytuł prawny oraz do ochrony własnego interesu prawnego, przy 

zagospodarowaniu terenu należących do innych osób (Art. 3 oraz Art. 24 Ustawy  

o zagospodarowaniu przestrzennym). 

 

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, należy uznać że eksploatacja przedmiotowej 

farmy fotowoltaicznej  w obrębie geodezyjnym Truszczanek, gm. Rozprza nie naruszy 

interesów osób trzecich. 

 

 

Analiza możliwości konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

 

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich zależą od przeznaczenia terenu 

 i uwarunkowań lokalnych. Wymagania te w szczególności obejmują ochronę przed 

uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, ochronę przed zanieczyszczeniami 

powietrza, wody i gleby. Pod pojęciem interesów osób trzecich należy rozumieć przede 

wszystkim możliwość zabudowy własnej działki, oraz możliwość prowadzenia działalności, 

którą dopuszcza plan zagospodarowania przestrzennego. Granice prawa i interesów określają 

przepisy prawa materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów techniczno – 

budowlanych, obowiązujących Polskich Norm oraz innych przepisów zawartych w aktach 

normatywnych, w tym wydanych dla ochrony środowiska. 

Ochrona interesów osób trzecich wynikająca z realizacji projektu wyraża się w następujący 

sposób: 

 lokalizacja inwestycji na ternie nie spowoduje konieczności zajęcia dodatkowego terenu 

i związanych z tym zmian własności gruntu, włączeń z użytkowania, 

 dotrzymania przez inwestycję wymogów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

 realizowania gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 oszczędne gospodarowanie terenem w każdej fazie przedsięwzięcia. 
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      Nie ma powodów do protestów mieszkańców w zakresie pogorszenia się walorów 

krajobrazowych otoczenia. Ponieważ postrzeganie krajobrazu jest zawsze subiektywne, zależne 

od osobistych odczuć, ewentualny protest w tym zakresie będzie również miał zabarwienie 

subiektywne i zarazem, prawdopodobnie silnie emocjonalne. Jak już wspomniano, oceny 

estetyczne są skrajnie zróżnicowane – od negatywnych , ze względu na charakter dużych 

konstrukcji technicznych obecnych w krajobrazie, po pozytywne, ze wskazaniem na 

wyrafinowany, prosty i nowoczesny kształt. Mając na uwadze wartości ekologiczne, 

estetyczne, widokowe i kulturowe, budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie geodezyjnym 

Truszczanek w gminie Rozprza nie będzie czynnikiem negatywnym dla rozpatrywanego 

terenu, gdyż okolice zaliczane są do obszaru upraw rolnych. 

Charakter zamierzonej inwestycji oraz jej lokalizacja pozwala wnioskować, iż nie powinny 

wystąpić większe protesty miejscowej ludności. Byłyby one bezpodstawne w świetle 

argumentów przytoczonych w niniejszym „Raporcie oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko…” 

 

Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do życia w zdrowym środowisku, tj. 

niezagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Państwo tworząc system kontroli stanu 

środowiska dostarcza mieszkańcom społeczności lokalnej informacji ekologicznej. 

Obowiązująca od 15 listopada 2008 roku ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko daje każdemu, bez względu na obywatelstwo czy interes 

prawny prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz zapewnia udział społeczeństwa 

w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony środowiska, polegających na prawie 

składania uwag i wniosków, w tym również w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania 

planowanych przedsięwzięć na środowisko. 

Mieszkańcy terenu objętego inwestycją i terenów sąsiadujących mają prawo do 

współdecydowania w kwestiach dotyczących nowych inwestycji przemysłowych 

postrzeganych jako potencjalnie zagrażających środowisku społeczno-przyrodniczemu lub też 

jako stanowiących ryzyko ekologiczno-zdrowotne. 

Na postawie praktyki związanej z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko wiadomo, że takiemu przedsięwzięciu często towarzyszą konflikty i niepokoje 

społeczne. Każda nowa inwestycja budzi zawsze zrozumiałe opory ludności, gdyż zmienia stan 

istniejący, do którego osoby zamieszkujące dany teren były przyzwyczajone. 
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Inwestycje o nieznanym przeznaczeniu na temat, których obiegowe informacje nie zawsze są 

pozytywne budzą opór tym większy. 

Często źródłem protestu jest nie np. stopień uciążliwości przedsięwzięcia, ale sposób 

podejmowania decyzji, wykluczający daną społeczność lokalną z tego procesu. Celem badania 

opinii społecznej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko jest dostarczenie 

informacji mieszkańcom oraz zebranie (przed podjęciem prac nad realizacją przedsięwzięcia) 

ocen alternatywnych propozycji i sugestii dotyczących planowanego projektu. 

Ponieważ nie można kształtować rzeczywistości bez działań inwestycyjnych należy fakt 

protestów społecznych przyjmować za przejaw oczywisty i normalny - wychodząc jednak  

z równoległą działalnością, która by nastroje społeczne tonizowała i uspakajała. 

Przy braku wiedzy o oddziaływaniu przedsięwzięcia oraz niezapoznaniu się z rzeczywistymi 

wynikami zagrożenia popartymi pomiarami szkodliwego czynnika, konflikt bezpośredni jest 

bardzo możliwy do wystąpienia. Za konflikt pośredni należy rozumieć wystąpienia osób 

niezwiązanych bezpośrednio z konkretnym przedsięwzięciem i jego usytuowaniem, a jedynie 

widzących zagrożenie w ogólnej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Tego typu protesty stanowią jednak tylko niewielką część ogólnej ilości protestów. 

Po złożeniu przez Inwestora wniosku organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, 

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania w przedmiotowej 

sprawie. 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez obwieszczenie na tablicy Urzędu Gminy 

Rozprza na stronie urzędu.  

 

Organ prowadzący postępowanie ma obowiązek rozpatrzenia wszystkich uwagi i wnioski, 

które wpłynęły, a w uzasadnieniu decyzji, podać informacje o udziale społeczeństwa w 

postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Mając na uwadze zapisy niniejszego raportu OOŚ można uznać, że wnioskowane 

przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi i środowiska. W związku z tym nie 

przewiduje się również wystąpienie jakichkolwiek protestów, zarzutów, skargi i odwołań na 

etapie przeprowadzania oraz zatwierdzania procedury ooś. 

Doświadczenia gmin na terenie, których wybudowano w Polsce pojedyncze farmy 

fotowoltaiczne dowodzą, że urządzenia te pozytywnie wpływają na rozwój turystyki. Budowa 

odnawialnych źródeł energii korzystnie wpływa na rozwój gminy, jako przyjazne środowisku. 
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Środki uzyskane z tytułu podatków mogą być przeznaczone m.in.: na rozwój turystyki, projekty 

ekologiczne, które przyciągać będą turystów do przyjazdu i wypoczynku na terenie gminy. 

W działaniach informacyjnych, rozsądnie dozowanych należy eksponować pozytywne aspekty 

całego przedsięwzięcia związane z budową nowego obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na mieszkańców i użytkowników posesji zlokalizowanych najbliżej terenu inwestycji 

Podsumowując należy stwierdzić, że nie istnieje, zdaniem autorów - żadna możliwość 

powstania poważnego konfliktu społecznego związanego z projektowanym przedsięwzięciem 

na tle ekologicznym. Można mieć, więc nadzieję, iż budowa farmy fotowoltaicznej zyska, 

aprobatę lokalnej społeczności, która obecnie nie stawia oporu przez realizacja inwestycji. 

17  WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKÓW 

TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NA JAKIE 

NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT. 

 

Przy opracowaniu raportu OOŚ wykorzystano dostępna literaturę, dane podane przez 

Inwestora, dokumentację projektową oraz założenia uwzględniające postęp naukowo- 

techniczny minimalizujący ujemny wpływ inwestycji na środowisko. 

W trakcie sporządzenia niniejszego raportu wykorzystano bogaty materiał dokumentacyjny 

dotyczący przede wszystkim szczegółowej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych terenu 

lokalizacji planowanej farmy fotowoltaicznej. Dokumentacja ta stanowiła wystarczającą 

podstawę do właściwej oceny wpływu na środowisko przyrodnicze przedmiotowej inwestycji. 

Trudności w niedostatku informacji technicznych dotyczyły jednak precyzyjnego określenia 

stosowanej przez Inwestora technologii - w tym przebiegu dróg i lokalizacji placów 

serwisowych, dokładnego typu i parametrów urządzeń oraz planowanego przyłączenia farmy 

do KSE. Wynika to ze specyfiki inwestycji – na obecnym etapie – koncepcji inwestycji – nie są 

one sprecyzowane, a ich ostateczne określenie następuje w projekcie budowlanym. Analizy 

oddziaływania na środowisko przeprowadzono przy założeniach uwzględniających możliwie 

najbardziej niekorzystne dla środowiska parametry techniczne i warunki otoczenia. 
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18 UBIEGANIE SIĘ O DOFINANSOWANIE 

 

        Inwestor planuje wystąpienie o pozyskanie funduszy z środków unijnych na cele budowy 

planowanej inwestycji. Jednakże, w chwili obecnej nie jest możliwe wskazanie nazwy 

funduszu czy też instytucji, do której taki wniosek zostanie przedłożony.  

 

19 JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

( JCWP) ORAZ JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD 

PODZIEMNYCH ( JCWPd) 

 

           Projektowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce 

nr 56/1  obr. Truszczanek, gm. Rozprza  zlokalizowana jest w obrębie niżej wymienionych 

części wód: 

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP): 

JCWP:  PLRW20001725452499 Bogdanówka o charakterystyce: 

- ocena stanu ilościowego – dobry; 

-ocena stanu chemicznego- dobry; 

-ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : niezagrożona; 

-cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy; 

-Derogacja: tak; 

-Typ odstępstwa: nie dotyczy ; 

-Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015; 

-Uzasadnienie odstępstwa : nie dotyczy  
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Mapa nr 5- Jednolite części wód powierzchniowych wskazane na terenie inwestycji 

 

 

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd): 

JCWPd:  PLGW200084, NR 84, region wodny środkowej Wisły o charakterystyce: 

- ocena stanu ilościowego – dobry; 

-ocena stanu chemicznego- dobry; 

-ocena stanu: dobry; 

-ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : niezagrożona; 

-cel stanu chemicznego: dobry stan chemiczny; 

-cel stanu ilościowego: dobry stan ilościowy; 

-użytkowanie: rolnicze 

-Derogacja: tak; 

-Typ odstępstwa: nie dotyczy ; 
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-Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015; 

-Uzasadnienie odstępstwa : nie dotyczy  

 

Mapa nr 6- Jednolite części wód podziemnych wskazane na terenie inwestycji 

       Realizacja inwestycji pn. budowie farmy fotowoltaicznej nie będzie naruszać istniejącej 

równowagi wód podziemnych i powodować np. przesuszania niektórych powierzchni terenu. 

Czynniki oddziaływania występować będą o charakterze krótkotrwałym, i całkowicie ustąpią 

po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

W trakcie realizacji inwestycji zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczenia, zapobiegające 

skażeniu gruntu substancjami zanieczyszczającymi. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie 

miała znaczącego i długotrwałego oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na wody 

powierzchniowe ani wody podziemne. Inwestycja nie wiąże się z poborem wód podziemnych 

czy też obniżaniem zwierciadła wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie 

wiązać się z przebudową cieków mogącą powodować zmianę lub zaburzenie warunków 

wodnych ani tym samym oddziaływać na elementy biologiczne, hydromorfologiczne, 
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fizykochemiczne oraz stan chemiczny wód powierzchniowych ani wód podziemnych.  

W trakcie prac budowlanych związanych z pracami ziemnymi pod budowę fundamentu w celu 

budowy stacji transformatorowo-rozdzielczej może wystąpić konieczność okresowego 

wypompowywania wody z wykopu w zależności od warunków pogodowych i stwierdzonych 

warunków hydrogeologicznych podczas wykonywania robót. Decyzję o odwadnianiu 

wykopów podejmować będzie kierownik budowy, inspektor nadzoru zatwierdza i dostosowuje 

technologię odwodnienia do stanu istniejącego. Podczas odwadniania wykopów może 

okresowo zostać zachwiany przepływ naturalny wód gruntowych na odcinkach prowadzonych 

prac ziemnych. Będzie to jednak zjawisko krótkotrwałe, gdyż po zakopaniu fundamentu 

gruntem przepuszczalnym zostanie wznowiony przepływ wód gruntowych. Realizacja 

inwestycji w zaproponowanym  układzie nie będzie, więc naruszać istniejącej równowagi wód 

podziemnych i powodować np. przesuszania niektórych powierzchni terenu. Czynniki 

oddziaływania występować będą o charakterze krótkotrwałym, i całkowicie ustąpią po 

zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

 W trakcie realizacji inwestycji zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczenia, zapobiegające 

skażeniu gruntu substancjami ropopochodnymi oraz olejowymi. W celu zminimalizowania 

powyższego zagrożenia prace będą zorganizowane w taki sposób, aby nie doprowadzić do 

wystąpienia jakiejkolwiek awarii urządzeń mechanicznych bądź też stacji transformatorowej. 

Teren zaplecza budowy zostanie lokalizowany poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków 

wodnych. Na terenie inwestycji nie będą przechowywane jakiekolwiek substancje chemiczne, 

co zniweluje niebezpieczeństwo dostania się ich do gruntu i wód.  

Panele fotowoltaiczne czyszczone będą za pomocą wody destylowanej, która nie będzie 

zawierała żadnych środków chemicznych które mogłyby przedostać się do wód gruntowych.  

Budowa instalacji fotowoltaicznej ( konstrukcje, okablowanie, układanie paneli 

fotowoltaicznych) nie będzie wiązała się z koniecznością budowy fundamentów ponieważ 

konstrukcje nośne zbijane są w ziemię za pomocą kafara. Jedynie w przypadku budowy stacji 

transformatorowo- rozdzielczej może zaistnieć konieczność wykonania płytkiego fundamentu o 

wymiarach ok 10mx5m co opisano powyżej.  

Identyfikuje się brak ingerencji oraz negatywnego oddziaływania na zwierciadło wód 

powierzchniowych oraz podskórnych. Projekt  polegający na budowie farmy fotowoltaicznej 

nie ma negatywnego wpływu bezpośredniego i pośredniego na JCWPd i JCWP.  

   Mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia należy wskazać, że 
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realizacja inwestycji nie będzie się wiązać z modyfikacją charakterystyki hydromorfologicznej 

jednolitych części wód powierzchniowych, nie będzie się wiązać ze zmianami poziomu wód 

podziemnych w sposób, który powodowałby pogorszenie stanu jednolitych części wód lub 

skutkowałby brakiem osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód, nie będzie znacząco 

oddziaływać na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych 

oraz nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania 

wodami w obszarze dorzecza Wisły. 

Odnosząc się do art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ oraz do powyższych zapisów dotyczących braku 

jakichkolwiek złych oddziaływań mogących spowodować nieosiągnięcie celów 

środowiskowych należy uznać, że planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla JCWP i 

JCWPd.  

Natomiast mając na uwadze zapisy art. 56,57,59 oraz 61 ustawy Prawo wodne należy 

stwierdzić że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów 

środowiskowych dla JCW zawartych w zatwierdzonym planie gospodarowania wodami na 

dorzecze Wisły( Dz. U. Z 2016r., poz. 1911). Planowana inwestycja nie wiąże się z 

wytwarzaniem i odprowadzaniem ścieków oraz naruszeniem środowiska wodnego 

znajdującego się na terenie przedsięwzięcia.  

20 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z 
TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 
KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

    Projektowane przedsięwzięcie związane jest z użyciem instalacji służącej do 

wytwarzania energii elektrycznej,  zatem zgodnie z treścią art. 143 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Prowadzący instalację, która nie 

podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zobowiązany jest do 

spełnienia co najmniej warunków określonych w art. 143 ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, co oznacza, że dana technologia powinna spełniać wymagania, przy których 

określaniu uwzględnia się w szczególności: 

-  stosowanie substancji o małym potencjale 

zagrożeń;  

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie 
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energii; - zapewnienie racjonalnego zużycia 

wody i innych surowców oraz materiałów i 

paliw; 

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość

 odzysku powstających odpadów; 

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 

- postęp naukowo – techniczny. 

 

Poniżej dokonano zatem stosownego porównania. 

 

 STOSOWANIE SUBSTANCJI O NIEWIELKIM POTENCJALE ZAGROŻEŃ 

 

    W obrębie stacji elektroenergetycznej przewiduje się  zastosowanie nowoczesnego 

transformatora , którego oddziaływanie zarówno w zakresie oddziaływania na 

środowisko gruntowo – wodne, wytwarzania pola elektrycznego i magnetycznego 

oraz emisji hałasu będzie znikome lub po prostu nie będzie występować (skażeniu 

gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych olejem transformatorowym w pełni 

zapobiegną: instalacja szczelnej misy pod transformatorem której ich pojemność musi 

mieścić co najmniej 110% zawartości oleju w transformatorze). 

 

 

 EFEKTYWNE WYTWARZANIE ORAZ WYKORZYSTANIE ENERGII 

 

cccccModuły fotowoltaiczne są klasyfikowane wg. nominalnej mocy wyjściowej, 

wyrażonej w Wp (peak Watt), czyli mocy wyjściowej, uzyskanej z danego modułu w 

warunkach STC (ang. Standard Test Conditions), odpowiadających temperaturze 

modułu 25°C, natężeniu promieniowania słonecznego 1000 W/m2 i rozkładowi 

spektralnemu promieniowania AM 1,5 (bezchmurne niebo w południe). Należy jednak 

pamiętać, że rzeczywiste warunki nasłonecznienia są zmienne i zwykle otrzymuje się 

wartości mocy wyjściowej równe 85–90% wartości odpowiadającej warunkom STC. 
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Poza zmiennym nasłonecznieniem również temperatura modułu rzadko odpowiada 

warunkom STC, a jej wzrost redukuje otrzymywane napięcie i moc o ok. 0,5% na 

każdy 1°C, wskutek czego 100-watowy moduł o temperaturze 45°C wykazuje 10-

procentowy spadek mocy i faktycznie dostarcza 90 W.21 

 

Łatwo dostępne są liczne zestawienia porównujące efektywność (sprawność) 

poszczególnych typów ogniw: 

 Wybrane przez inwestora panele fotowoltaiczne z ogniw poli– i 

monokrystalicznych charakteryzują się sprawnością rzędu 12–16%; panele 

fotowoltaiczne z ogniw monokrystalicznych charakteryzują się wyższą ceną w 

przeliczeniu na wat mocy niż panele polikrystaliczne a ich ogniwa mają 

kształt wielokątów, przez co nie wypełniają w pełni przestrzeni w panelu, 

co przekłada się na znacznie niższą sprawność baterii w stosunku do 

sprawności pojedynczego ogniwa. 

 Panele fotowoltaiczne z krzemu amorficznego – ten typ baterii słonecznych 

pośród technologii krzemowych charakteryzuje się najniższą sprawnością 

wynoszącą zazwyczaj 6–8% przy jednoczesnej najniższej cenie za wat mocy 

spośród technologii krzemowych. 

 Panele fotowoltaiczne z tellurku kadmu CdTe wykonane w tzw. technologii 

cienkowarstwowej, w której warstwa półprzewodnika jest nakładana w 

postaci warstwy grubości kilkuset mikrometrów. Sprawność paneli 

fotowoltaicznych opartych o tellurek kadmu to ok. 11% są one jednak znacznie, 

bo aż o kilkadziesiąt % tańsze w przeliczeniu na wat mocy niż baterie słoneczne 

zbudowane z ogniw krzemowych. 

 

 Panele fotowoltaiczne z mieszaniny indu, galu, miedzi i selenu (CIGS). Ten typ 

baterii słonecznej podobnie jak CdTe należy do technologii cienkowarstwowej. 

Sprawność paneli fotowoltaicznych opartych o CIGS wynosi ok. 10-15%, w 

zależności od technologii i producenta. 

 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że sprawność ogniw istotnie zależy od temperatury 

pracy ogniwa i spada 0,44% na każdy stopień powyżej temperatury STC, ale i wzrasta 

na każdy stopień poniżej tej temperatury. Szacuje się, że wpływ temperatury 
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zmniejsza roczną produkcję energii elektrycznej modułu o kilkanaście procent. 

Kolejnym zjawiskiem utrudniającym wykorzystanie energii słonecznej jest zjawisko 

odbicia promieni słonecznych (ogniwa nie są ciałami idealnie czarnymi). Wygenerowana 

moc w łańcuchach modułów podlega przetwarzaniu w inwerterze na przemienne 

napięcie i prąd, który również istotnym elementem generacji strat mocy elektrycznej. 

Całkowity efekt energetyczny (uzysk energii) jest więc m.in. uzależniony od 

ilości energii pochłoniętego promieniowania słonecznego. W przypadku instalacji 

paneli ważnym parametrem jest kąt nachylenia zamontowanych paneli (ogniwa 

fotowoltaiczne nachylone pod optymalnym kątem generują o ok. 17% większy uzysk 

energii w stosunku do płaszczyzny horyzontalnej i o ok. 39% większe w porównaniu 

z płaszczyzną pionową). 

Niekonieczne najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze technologii paneli 

jest więc wybór ogniw o największej sprawności, ale również a nawet przede wszystkim 

odpowiedni dobór wszystkich parametrów urządzeń farmy fotowoltaicznej: ocenia się, że 

projekt wstępny przedsięwzięcia zapewni efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie 

energii. 

 

 ZAPEWNIENIE RACJONALNEGO ZUŻYCIA WODY I INNYCH 

SUROWCÓW ORAZ MATERIAŁÓW I PALIW 

       W procesie produkcji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych nie jest 

zużywana woda i inne surowce oraz materiały i paliwa. Zużycie materiałów 

będzie występować w przypadku uszkodzenia lub ‘zmęczenia’ modułów 

fotowoltaicznych i innych urządzeń farmy (np. inwerterów) oraz konieczności ich 

wymiany na nowe. 

 

 STOSOWANIE TECHNOLOGII BEZODPADOWYCH I 

MAŁOODPADOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODZYSKU 

POWSTAJĄCYCH ODPADÓW 

 

         Uszkodzone panele fotowoltaiczne będą przekazane do odzysku (recyklingu) a 

ich komponenty prawie w całości ponownie wykorzystane (z uszkodzonych modułów 

PV wykonanych możliwy jest odzysk aluminium, miedzi, krzemu, szkła, oraz 

elementów zbudowanych z tworzyw sztucznych). Odpady urządzeń elektrycznych i 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na : 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją 

transformatorowo-rozdzielcza oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 

obręb Truszczanek, gm. Rozprza”. 

 136  Strona 136 2019-03-04 -  

 

elektronicznych także będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia. Produkcja 

energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych jest procesem prawie w 100% 

bezodpadowym. 

 

 RODZAJ, ZASIĘG ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI 

      Na podstawie analiz przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu stwierdzono, 

że projektowane przedsięwzięcie jest obiektem, które praktycznie nie generuje emisji do 

środowiska lub są to emisje spełniające wszelkie normy (emisja hałasu, emisja pól 

elektromagnetycznych). 

 WYKORZYSTYWANIE PORÓWNYWALNYCH PROCESÓW I METOD, 

KTÓRE ZOSTAŁY SKUTECZNIE ZASTOSOWANE W SKALI 

PRZEMYSŁOWEJ 

      Produkcja energii elektrycznej we wszystkich ogniwach fotowoltaicznych opiera się 

ten sam proces konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. 

Podstawowym składnikiem ogniw fotowoltaicznych jest krzem, zawierający atomy boru 

i fosforu. Pojedyncza ‘komórka’ zawiera albo tzw. warstwę p (z domieszkami atomów 

boru) lub tzw. warstwę n (z domieszkami atomów fosforu). Atomy boru naładowane 

są dodatnio, natomiast atomy fosforu ujemnie. Poszczególne komórki łączy się w 

baterie i tak powstaje cały moduł o powierzchni około 1,5 m². Dzięki promieniom 

słonecznym (fotonom) w module fotowoltaicznym następuje przepływ elektronów 

(dodatnich i ujemnych nośników ładunków). W efekcie tego procesu powstaje prąd 

stały, który za pomocą inwerterów zostaje zamieniony na prąd zmienny. Typy ogniw 

fotowoltaicznych wraz z porównaniem ich sprawności przedstawiono w punkcie 2 

niniejszego rozdziału. 

 

 POSTĘP NAUKOWO – TECHNICZNY. 

      W trakcie projektowania przedmiotowej farmy fotowoltaicznej wykorzystano 

doświadczenie międzynarodowego, uwzględniając najnowsze wyniki badań, trendy oraz 

postęp naukowo – techniczny w dziedzinie fotowoltaiki 
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21 STRESZCZNIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena wpływu na środowisko inwestycji 

polegającej budowie elektrowni fotowoltaicznej mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działce o nr ewid.: 56/1 w obrębie 

geodezyjnym Truszczanek, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

Szczegółowy opis planowanej inwestycji znajduje się w kolejnych rozdziałach niniejszego 

opracowania. 

 

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest :   

Ewa Siemińska prowadząca firmę pod nazwą. 

EL-WIND Ewa Siemińska 

Tymienice 50F 

98-220 Zduńska Wola 

Niniejszy raport sporządzono na zlecenie inwestora wymienionego w punkcie 1.1, który 

po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach otrzymał 

postanowienie od Wójta Gminy Rozprza (pismo znak : GK.6220.7.2018 z dnia 14.11.2018r.), 

nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

dla inwestycji, mogącej potencjalnie takie oddziaływanie stwarzać.  

 

Rozporządzenie to w § 3.1 pkt. 52 stwierdza, że do inwestycji mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może 

być wymagany, należy zaliczyć instalacje : 

- „ Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi , lub 

magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2008r. o ochronie przyrody, lub w 

otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-3 tej 

ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit.a 

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą 

przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do 
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przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;” 

Raport OOŚ sporządzony został zgodni z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081). 

 

       Poniżej przedstawione zostały materiały źródłowe wykorzystane do opracowania 

niniejszego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Materiałami tymi są 

aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy związane z ochroną środowiska i stanowiące 

podstawę prawną do sporządzenia niniejszego opracowania, jak również dane pochodzące z 

przeprowadzonych dla potrzeb raportu badań i obserwacji oraz inne informacje dotyczące stanu 

środowiska na obszarze opracowania i w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. 

 

W celu przeprowadzenia oceny poszczególnych elementów środowiska przypisano 

odpowiednią wartość punktową. Przyjęto punktową skalę oceny, w której każdemu punktowi 

przypisano wartość: 

0  punktów  - brak wartość 

1  punkt      - wartość niska, 

2  punkty    - wartość średnia, 

3  punkty    - wartość znacząca, 

4  punkty    - wartość duża. 

 

Ocenę punktową poszczególnym elementom środowiska przyznano uwzględniając: 

 Występowanie lub brak danego elementu środowiska, 

 Jakość danego elementu środowiska, 

 Znaczenie danego elementu w istniejącym środowisku, 

 Stopień wrażliwości elementu na zmiany, 

 Zdolność danego elementu do samoregeneracji  

 Stopień odnawialności zasobu, 

 Narażenie elementu na zmiany wynikające z działalności przedsięwzięcia. 

 Identyfikacja potrzeb społecznych  
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     Do sporządzenia niniejszej oceny wykorzystano m.in. dane prezentowane w Karcie 

Informacyjnej Przedsięwzięcia , a także publicznie dostępne dane o środowisku, badania 

przyrodnicze wykonane na potrzeby planowanego przedsięwzięcia. Dostępny zakres informacji 

o środowisku uznaje się za wystarczający do dokonania oceny wpływu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

      Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celu określenia i zidentyfikowania 

oddziaływania przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska, interakcji między nimi 

oraz proponowanych środków uniknięcia bądź minimalizacji negatywnych efektów 

środowiskowych, związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

 

      Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje obszar  na którym 

realizowane jest przedsięwzięci.  

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną  oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą. Planowana elektrownia  

jest instalacją wykorzystującą promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, 

składającą się z paneli fotowoltaicznych  przymocowanych do konstrukcji wsporczej, moc 

instalacji wyniesie do 6MW a położona będzie w obrębie geodezyjnym Truszczanek, gmina 

Rozprza. Energia ta dostarczana będzie do krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez 

projektowaną linię kablową SN do istniejącej linii napowietrznej 15 kV lub 30kV, istniejącej 

lub projektowanej stacji GPZ zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci na podstawie 

odrębnej dokumentacji projektowej.   

 

Projektowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej mocy do 6MW na 

działce nr ewid.: 56/1 w obrębie geodezyjnym Truszczanek, gm. Rozprza. Inwestycja będzie 

obejmować teren o powierzchni około 5,1 ha położony na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie 

geodezyjnym Truszczanek, gm. Rozprza , powiat piotrkowski, woj. łódzkie. 

 

Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest w zachodniej części 

gminy Rozprza. Miejsce realizacji planowanej inwestycji oddalone będzie o ok. 540km od 

drogi krajowej  nr 1. 

Projektowana elektrownia oraz cała infrastruktura towarzysząca usytuowana będzie na działce 

nr ewid.: 56/1 w odległości min. 3m od granic z działkami sąsiednimi licząc od skrajnego 
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brzegu rzędu paneli. Połączona zostanie z linią kablową oraz wpiętą do istniejącej linii 

napowietrznej 15kV lub 30 kV lub projektowanej, bądź istniejącej stacji GPZ zgodnie z 

warunkami przyłączenia do sieci na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarem występowania obiektów 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi (najbliższe zabudowania oraz obiekty przeznaczone na 

stały pobyt ludzi zlokalizowane są w odległości ok. 30m na południe od inwestycji. Dojazd do 

nieruchomości zapewniony będzie z istniejącej drogi publicznej poprzez projektowany zjazd 

oraz drogę dojazdową szerokości około 4.00m oraz zatoka postojowa z zapleczem sanitarnym o 

wymiarach  do ok. 20x10m. 

Planowana inwestycja nie zmieni przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu 

stanowiącego obszar upraw rolnych klasy  IVa, IVŁ, IVb, za wyjątkiem wprowadzenia nowej 

funkcji – produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Projektowana inwestycja 

zajmie teren o powierzchni ok. 5,1ha (konstrukcja nośna paneli fotowoltaicznych, wewnętrzna 

droga dojazdowa, zatoka postojowa z zapleczem sanitarnym oraz niezbędna infrastruktura). 

Roślinność – uprawy rolne oraz nieliczne zadrzewieni 

 

         Powierzchnia terenu przewidziana pod inwestycję wynosiła będzie ok. 5,1 ha  

i obejmowała będzie działki nr ewid. 56/1 obręb Truszczanek, gmina Rozprza. Teren 

planowanej inwestycji położony jest przede wszystkim w obrębie obszaru upraw rolnych z 

występującą zabudową o funkcji mieszkalnej, znajdującą się wzdłuż drogi głównej. Teren 

przeznaczony pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

położony jest na gruntach klasy IVa, IVŁ, IVb. 

 

   Analizowany teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia odznacza się niezbyt 

zróżnicowaną szatą roślinną.  W  przeważającej części jest to mozaika terenów rolniczych, 

tj. pól uprawnych, zadrzewień  śródpolnych oraz terenów zabudowy wiejskiej. 

 

Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej  

z promieniowania słonecznego. Proces przemiany promieniowania słonecznego na energię 

elektryczną następuje  ogniwach fotowoltaicznych. Najbardziej popularne są ogniwa słoneczne 

krzemowe Poli- mono-  i multikrystaliczne. 

Ogniwa fotowoltaiczne są to półprzewodnikowe elementy, w których następuje 
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bezpośrednia konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Każdy 

panel składa się z wielu ogniw fotowoltaicznych, połączonych ze sobą elektrycznie w sposób 

szeregowy, zamkniętych w jednej obudowie i osłoniętych warstwami szczelnie chroniącymi 

przed warunkami atmosferycznymi. 

Moduły fotowoltaiczne (panele) są urządzeniami płaskimi i lekkimi. Ponadto wytwarzanie 

prądu elektrycznego odbywa się w sposób całkowicie bezgłośny, same urządzenia zaś nie 

powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Panele PV cechuje także mało 

skomplikowana budowa, a fakt, iż są one praktycznie bezobsługowe sprawia, że koszty 

eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej są znikome. 

Parametry inwestycji: 

 

[13] Ilość pojedyńczych paneli                do 24000                              

 Moc pojedynczego panela                od 250Wp do 400Wp 

 Ciężar                                              ok. 40kg 

 Materiał komórek                            ogniwa polikrystaliczne lub monokrystaliczne 

 Strona frontowa                               szkło hartowane 

 Maksymalna temp. robocza               -40 *C do 85 *C 

 Wymiary paneli                              do 2,20m/1,75m/65mm 

W trakcie budowy wykorzystany zostanie sprzęt w postaci wiertnic/palownic, maszyn 

zagęszczających oraz inny drobny sprzęt.  

Większość elementów konstrukcyjnych, które przyjadą na teren inwestycji na etapie 

budowlanym będzie częściowo przygotowana do montażu, co zminimalizuje ilość odpadów i 

hałasu. Elementy konstrukcyjne przywiezione zostaną na teren inwestycji za pomocą 

samochodów o masie do 3,5t. Elementy konstrukcyjne przywiezione zostaną w postaci 

modułów nie wymagających cięcia oraz montowane będą na bieżąco bez konieczności ich 

składowania.  
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Konstrukcja wsporcza 

               Montaż paneli opierał się będzie konstrukcji wolnostojącej,, składającej się ze 

stalowej ocynkowanej ramy lub aluminiowej oraz poziomych i pionowych profili nośnych oraz 

elementów mocujących ( elementów łączących ). Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona 

bezpośrednio do podłoża ( pale wbijane w grunt przy pomocy kafara) 

Ogrodzenie 

        Cały obszar inwestycji zostanie ogrodzony płotem zabezpieczającym przed wtargnięciem 

osób niepożądanych oraz zwierząt. Materiały, z których wykonane zostanie ogrodzenie 

wskazane zostaną na późniejszym etapie, czyli w momencie sporządzania projektów oraz 

uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zazwyczaj tego rodzaju ogrodzenia stanowią płot 

ażurowy wykonany np. z materiałów metalowych. W celu ogrodzenia planowanej inwestycji 

wykonany może zostać  płot o długości około 1 km i ok. do 4m wysokości  

 Wolna przestrzeń pozostawiona w celu umożliwienia poruszania się małych zwierząt wynosiła 

będzie minimum 15cm  - 20cm  licząc odległość od dolnej krawędzi ogrodzenia do 

powierzchni gruntu.  

GENERATOR  

      Generator fotowoltaiczny zbudowany jest z modułów połączonych szeregowo oraz 

równolegle. Generator współpracuje z konwerterem DC/AC lub DC/DC, który zapewnia 

optymalny punkt pracy generatora, dzięki czemu wytwarzana moc proporcjonalna jest do 

maksymalnej mocy teoretycznej generatora. 

Konwertery DC/AC i DC/DC 

        Przetwornica ( Falownik) przekształca prąd stały na prąd zmienny. Jeżeli system 

wyposażony jest w przetwornicę wówczas może współpracować z nim praktycznie każde 

urządzenie elektryczne codziennego użytku.  Falownik podłączony jest bezpośrednio do paneli, 

przy pomocy możliwie najkrótszego i najgrubszego przewodu. 

Linie kablowe niskiego napięcia łączące inwertory ze stacją transformatorową.  

        Planowana inwestycja skonstruowana zostanie w taki sposób aby energia generowana 
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przez panele fotowoltaiczne wyprowadzana była oraz kierowana linią kablową niskiego 

napięcia do transformatora znajdującego się w kontenerowej stacji transformatorowej 

znajdującej się na terenie inwestycji. Dostęp do kontenerowej stacji transformatorowej będą 

mieć jedynie osoby upoważnione. 

Kontenerowa stacja transformatorowa 

        Stacja to prefabrykowane kontenery składające monolitycznych elementów żelbetowych, 

wykonanych odpowiedniej klasie fundamentu, bryły głównej oraz dachu. Gotowy fundament 

posiada wydzielone misy olejowe, mogące pomieścić co najmniej 110% pojemności oleju z 

zamontowanych w stacji transformatorów w razie ich awarii, oraz przedział kablowy z 

przepustami kabli SN oraz nN. Przeznaczeniem bryły głównej jest zabudowa rozdzielnic SN 

oraz nN, urządzeń zdalnej kontroli oraz sygnalizacji, układów pomiarowych, transformatorów, 

agregatów oraz innych urządzeń zgodnie z projektem. Dach wariantowo może być również 

wykonany jako całkowicie metalowy lub w postaci nakładki architektonicznej na dach 

betonowy. Napięcie na uzwojeniu pierwotnym transformatora wynosiło będzie 0,4kV 

natomiast na uzwojeniu wtórnym 15kV 

Czyszczenie paneli 

          Inwestor zakłada czyszczenie paneli w dwojaki sposób,  

a mianowicie na sucho lub też na mokro. Sposób suchy polega na użyciu szczotek 

montowanych na prowadnicach wzdłuż paneli, mierząc jednocześnie wartości optyczne paneli. 

Czyszczenie przy użyciu szczotek odbywa się tak długo, aż właściwości optyczne paneli 

posiadały będą odpowiednie parametry. Drugim sposobem jest mycie ręczne przy użyciu wody 

destylowanej. Woda destylowana wykorzystana do mycia instalacji nie posiada żadnych 

detergentów oraz substancji myjących w związku z tym, może ona swobodnie spływać z mytej 

powierzchni oraz wsiąknąć w grunt otaczający rzędy paneli fotowoltaicznych. 

DROGI DOJAZDOWE 

        W celu dojazdu do nieruchomości oraz montaży paneli wykonana zostanie droga 

dojazdowa o max.  długości  ok. 50m. Na tym etapie inwestor planuje wykonanie drogi poprzez 

ułożenie płyt betonowych na okres budowy. Zatoka postojowa wraz z zapleczem sanitarnym( 

plac manewrowy) również wykonanie zostaną z płyt betonowych, które zarówno z drogi 

dojazdowej jak i zatoki podstokowej zabrane zostaną po zakończeniu budowy. Planowana 

inwestycja nie wymaga budowy drogi o nawierzchni twardej a jej długość nie przekroczy  ok. 
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50m oraz 5m szerokości. 

Rodzaj technologii 

 

          Elektrownie fotowoltaiczne zaliczane są do źródeł energii odnawialnej. Produkują one 

energię elektryczną poprzez, wykorzystanie promieni słonecznych, które są źródłem 

naturalnym oraz  niewyczerpywanym. W skład instalacji wchodzą panele fotowoltaiczne, 

inwertery kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza oraz inne urządzenia służące do 

zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne 

dzielimy na polikrystaliczne, monokrystaliczne i amorficzne, a zbudowane są one głównie z 

krzemu. W celu zmniejszenia odbicia światła pokrywa się je warstwą przeciwodblaskową 

(antyrefleksyjną) lub stosuje się teksturowanie powierzchni.  

Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na zmianie energii promieniowania 

słonecznego na energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych znajdujących się w 

panelach. W tym celu foton pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo 

fotowoltaiczne, natomiast jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze 

swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. 

Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego możliwe jest połączenie tego procesu z 

obiegiem elektronów w sieci energetycznej, w ten sposób energia świetlna 

zostaje przekształcona w elektryczną. 

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, więc w celu korzystania z energii elektrycznej 

musimy zainstalować falownik (inwerter), który zmieni prąd stały płynący z paneli 

fotowoltaicznych na prąd zmienny (a właściwie, przemienny). Panele  fotowoltaiczne są 

dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla czy 

siarczanów. Przy produkcji energii elektrycznej nie emitują do środowiska żadnych substancji 

szkodliwych.  

            Komponenty wykorzystane w czasie realizacji inwestycji dostarczone zostaną na teren 

przedsięwzięcia samochodami dostawczymi. Konstrukcja, na której zamontowane będą panele 

fotowoltaiczne nie będzie wymagała cięcia ponieważ będą to gotowe elementy dostosowane do 

przedmiotowej inwestycji. Planuje się aby elementy inwestycji montowane były na bieżąco bez 

ich składowania na terenie budowy.  

Elementy konstrukcyjne, panele oraz inne niezbędne komponenty potrzebne do budowy 
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przedmiotowej inwestycji zostaną dowiezione specjalnymi samochodami z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury drogowej oraz nowopowstałej wewnętrznej drogi dojazdowej.  

Montaż konstrukcji nośnej, paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz pozostałych elementów 

przedsięwzięcia wykonany zostanie przez wyspecjalizowanych pracowników posiadających 

niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.  

 

SPOSÓB LOKALIZACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

 

         Lokalizacja przedmiotowej inwestycji na działce nr ewid.: 56/1 obr. Truszczanek gm. 

Rozprza wiązała się zbędzie z budową m.in. konstrukcji nośnych na których umieszczone 

zostaną panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne znajdujące się na granicznych krańcach 

rzędów paneli względem  sąsiednich, zlokalizowane zostaną w odległości min. 3m od granic z 

działkami sąsiednimi. 

Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 

 

          W ramach planowanej inwestycji na etapie budowy w pierwszej kolejności wykonany 

zostanie zjazd do działki nr ewid. 56/1. Ewentualna droga dojazdowa wykonana zostanie z 

gotowych płyt betonowych lub stalowych położonych bezpośrednio na gruncie w sposób nie 

naruszający powierzchni ziemi, które po okresie budowy zostaną zdemontowane a teren 

zrekultywowany. Dojazd do planowanej inwestycji nastąpi z istniejącej drogi nr ewid.:  48/1 

poprzez planowany zjazd. W następnej kolejności wykonana zostanie zatoka postojowa wraz z 

zapleczem sanitarnym. Kolejny etap pracy dotyczyć będzie wykonania tras kablowych nN i 

SN. Po wykonaniu całej infrastruktury towarzyszącej oraz tras kablowych, nastąpi montaż 

konstrukcji, na których osadzone zostaną panele fotowoltaiczne. Zarówno elementy 

konstrukcyjne jak i same panele fotowoltaiczne przywożone będą sukcesywnie, czyli w sposób 

pozwalający na bezpośredni montaż bez konieczności składowania.   

Po wykonaniu prac montażowych tereny wokół farmy fotowoltaicznej  zostanie 

zrekultywowany i przywrócony do użytkowania rolniczego. Na etapie eksploatacji farmy 

fotowoltaicznej jedyne istotne zagrożenie dla środowiska wodno-gruntowego to wyciek oleju z 

transformatora znajdującego na terenie inwestycji . Jedynym z możliwych zabezpieczeń jest np. 
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szczelna misa olejowa umożliwiająca zatrzymanie całej objętości oleju, innym rozwiązaniem 

jest stosowanie obudów dwuściennych transformatora. 

 

Przewidywane rodzaje i ilość emisji, w tym odpadów, wynikających z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia w wariancie „1” i „3”. 

        Farmy  fotowoltaiczne, poza okresowymi przeglądami technicznymi i ewentualnymi 

doraźnymi naprawami, są instalacjami bezobsługowymi. Oznacza to, że nie ma konieczności 

realizacji stałego zaplecza socjalnego i doprowadzenia/odprowadzenia  wody oraz ścieków  

w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  

 

ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW NA ETAPIE BUDOWY INWESTYCJI ORAZ 

ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 

        Montaż planowanej elektrowni fotowoltaicznej wiązał się będzie z transportem paneli, 

konstrukcji oraz innych elementów niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia.  

Przywiezione elementy spakowane będą w celu zapobieżenia ich uszkodzeniom, co spowoduje 

wygenerowanie odpadów opakowaniowych. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska 

z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów, klasyfikuje się następująco: 

15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe – 300 kg/inwestycję, 

17 02 03 – tworzywa sztuczne – 500 kg/ inwestycję 

17 04 05 – żelazo i stal – 600 kg/inwestycję 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 200 kg/inwestycję 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 

300kg/inwestycję. 

20 03 04- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości – 

0,100 mł/ czas budowy/pracownik. 

ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW NA ETAPIE EKSPLOATACJI/ 

FUNKCJONOWANIA   INWESTYCJI ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
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      Na etapie eksploatacji inwestycji  powstawać będą odpady związane z funkcjonowaniem 

urządzeń farmy. Odpady te będą wytwarzane w trakcie naprawy uszkodzonych elementów 

elektrowni fotowoltaicznej, lub podczas zaplanowanych konserwacji czy też remontów. Na 

etapie eksploatacji powstawać będą m.in. oleje odpadowe, odpady urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych (m.in. zużyte kable, uszkodzone panele, elementy tworzywa sztucznego oraz 

ogrodzenia ) . 

Odpady powstające  na etapie eksploatacji inwestycji: 

13 03 06* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektro izolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające związki chlorowcoorganieczne inne niż wymienione w 13 03 01 – 900kg/ rok 

15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe – 100kg/rok 

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścieki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi – 30kg / rok 

16 02 13*- Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż w 16 02 09 do 16 

02 13- 80kg/rok 

16 02 15*- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń – 

30kg/rok 

17 02 03 – tworzywa sztuczne – 50kg/rok 

17 04 05- żelazo, stal- 50kg/rok 

17 04 11- kable i inne niż wymienione w 17 04 10- 12kg/rok 

17 06 04- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- 10kg/rok. 

ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW NA ETAPIE LIKWIDACJI INWESTYCJI ORAZ ICH 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

13 03 06* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektro izolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające związki chlorowcoorganieczne inne niż wymienione w 13 03 01 – 900kg/ rok 

15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe –80kg/rok 

15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne, ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 
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tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścieki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi – 40kg / rok 

15 01 06- zmieszane odpady opakowaniowe – 300 kg/inwestycję, 

17 02 03 – tworzywa sztuczne – 500 kg/ inwestycję 

17 04 05 – żelazo i stal – 600 kg/inwestycję 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 200 kg/inwestycję 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 

300kg/inwestycję. 

20 03 04- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości – 

0,100 mł/ czas /pracownik. 

Różnorodność biologiczna w rejonie planowanego przedsięwzięcia.  

 

Na terenie działki nr ewid.: 56/1 obręb Truszczanek oraz na obszarze sąsiadującym z terenem 

inwestycji, nie potwierdzono obecności cennych siedlisk przyrodniczych, w tym typów siedlisk 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz stanowisk występowania 

gatunków chronionych, wymienionych w : 

- rozporządzeniu Ministra Środowiska  w sprawie ochrony gatunków roślin,  

- rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunków grzybów  

 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną  

 

        Charakterystyka i dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu nieruchomości objętej 

inwestycją pozwala wartość przyrodniczą, krajobrazową i turystyczną tego obszaru. Pod 

względem przyrodniczym badany teren, charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczymi. 

Teren nieruchomości objętej inwestycją  ( nr 56/1) jak i sąsiednich działek jest poddawanych 

ciągłym działaniom rolnym ( orka , siewy) a w odległości ok 540m na zachód znajduje się 

drogi krajowej nr 1. Ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie pn. budowie instalacji 

fotowoltaicznej, wykonanej na konstrukcjach pomiędzy którymi w dalszym ciągu prowadzony 

będzie zasiew roślinności, uznać należy że nie wpłynie ona negatywnie na różnorodność 

biologiczną terenu oraz zniszczenie gatunków oraz siedlisk cennych przyrodniczo. 
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Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby 

 

        Planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z wykorzystaniem zasobów 

naturalnych. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z zajęciem gruntu na potrzeby 

budowy konstrukcji nośnych oraz zaplecza montażowego oraz stacji transformatorowej. 

Ponieważ planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie użytkowanym rolniczo a 

budowa inwestycji przewiduje obsiewanie terenu pod jaki i pomiędzy rzędami paneli 

fotowoltaicznych to można uznać że nie nastąpi degradacja gleby i powierzchni ziemi, w 

zakresie zanieczyszczenia tego środowiska (w czasie budowy inwestycji nie nastąpi 

zagrożenie dla środowiska gruntowo wodnego). 

 

PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANIA WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW 

ORAZ ENERGII NA ETAPIE BUDOWY, EKSPLOATACJI ORAZ LIKWIDACJI INWESTYCJI.  

 

W trakcie budowy elektrowni fotowoltaicznej zakłada się następujące zużycie materiałów, surowców, 

paliw oraz energii: 

 

 

Etap eksploatacji 

W przypadku mycia paneli na mokro szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w czasie 

eksploatacji inwestycji wyniesie ok.: 

 50-90 m³/rok w celu mycia paneli  

Zużycie paliwa ok.: 

 3m³/rok paliwo użyte m.in. do kosiarek itp. 
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      Na etapie likwidacji ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

będzie podobna do etapu budowy. 

 

Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – likwidacja instalacji 

 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia prac rozbiórkowych 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: przedsięwzięć 

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

Inwestor w najbliższym okresie 30 lat nie przewiduje całkowitej likwidacji farmy 

fotowoltaicznej oraz infrastruktury towarzyszącej. W przypadku wystąpienia niesprzyjających 

uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych lub innych nieprzewidzianych, istnieje 

możliwość bezpiecznego dla środowiska zlikwidowania przedmiotowej inwestycji.  

 

Oddziaływanie na środowisko ewentualnych prac likwidacyjnych instalacji, będzie zbliżone 

do fazy realizacyjnej. Podstawowym zagrożeniem dla etapu likwidacji będą odpady 

budowlane, w tym szczególnie odpady niebezpieczne (odpady z grupy 16 i 17). 

W trakcie realizacji robót likwidacyjnych wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się 

do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie likwidacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

Ocena w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu.  

 

              Prawidłowa eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie stwarzała sytuacji 
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awaryjnych. Jedynie niewłaściwa dbałość o instalację, brak przeglądów oraz koniecznych 

napraw mogłyby spowodować ryzyko wystąpienia zagrożenia ze strony istniejących urządzeń.  

  

Planowane przedsięwzięcie dotyczące budowy oraz eksploatacji farmy fotowoltaicznej o 

mocy do 6MW wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi, nie jest 

zaliczane do zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na 

terenie instalacji nie będą się znajdowały rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych, 

kwalifikujących przedsięwzięcie do „zakładu o zwiększonym ryzyku” lub „zakładu o dużym 

ryzyku”. Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku 

zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o 

zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej( dz. u. z 2016  poz. 138) . 

 

Planowana inwestycja pn. budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr ewid.: 56/1 obr. , 

Truszczanek, gm. Rozprza należy to instalacji proekologicznych oraz źródeł bez emisyjnej 

produkcji energii elektrycznej. W obecnym czasie zmagamy się z niekorzystną zmianą klimatu, 

podnoszącymi się temperaturami , smogiem oraz nadmierną ilość emitowanych szkodliwych 

substancji do atmosfery.  

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, iż w najbliższym horyzoncie czasowym możemy 

spodziewać się istotnego zagrożenia niedoborów zasobów wodnych czy obniżenia ich jakości 

w stosunku do warunków współczesnych, a także zwiększenia liczby zachorowań na choroby 

spowodowane zanieczyszczeniem powietrza.  

Zagrożeń klimatycznych nie można rozpatrywać w skali lokalnej, a raczej na poziomie stref, 

czy regionów. Mimo to można stwierdzić, że w najbliższych latach na obszarze Gminy 

Rozprza  jaki i ościennych oraz całego kraju można spodziewać się wzrostu okresów upalnych, 

spadek liczby dni z okresami mroźnymi, a także zwiększenia zanieczyszczenia powietrza. W 

chwili obecnej powiat piotrkowski należy do czołówki obszarów o najsilniejszym 

zanieczyszczeniu powietrza ( smog).   Mając powyższe na uwadze cały obszar Kraju, a tym 

bardziej powiatu piotrkowskiego, powinniśmy podejmować działania zmierzające do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza poprzez zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii.  
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Planowana inwestycja nie niesie za sobą ryzyka związanego z niekorzystnymi zmianami 

klimatu , wręcz przeciwnie stanowi ona źródło mające na celu ochronę klimatu oraz propagację 

działań proekologicznych.  

Uwzględniając kwestie dotyczące zapewnienia odporności projektu na zmiany klimatu oraz 

zagadnienia związane z łagodzeniem zmian klimatu stwierdza się, że planowana instalacja nie 

niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego, to jest zarówno ryzyka znaczącego wpływu 

na klimat (w tym emisja gazów cieplarnianych), jak i ryzyka braku lub niedostatecznego 

poziomu odporności na zmiany klimatu.  

 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA  NA   

TERENIE OBJĘTYM INWESTYCJĄ 

Gmina Rozprza położona jest w województwie łódzkim w powiecie piotrkowskim. 

Graniczy z gminami: 

 od zachodu  : Wola Krzysztoporska  

 od wschodu :  Sulejów 

 od północy  :  Piotrków Trybunalski 

 od południa :  Ręczno, Łęki Szlacheckie i Gorzkowice. 

Pod względem fizyko – geograficznym teren inwestycji leży w prowincji: Niż 

Środkowoeuropejski, podprowincji: Niziny Środkowopolskiej, makroregionie: Wzniesienie 

Południowo-Mazowieckie, mezoregionie: Równina Piotrkowska.  

Teren przeznaczony pod budowę obejmuje działkę nr ewid.: 56/1. Obecnie teren 

przeznaczony pod inwestycje jest  użytkowany rolniczo. Jego sąsiedztwo również stanowią 

tereny upraw rolnych. 

 

Na terenie objętym inwestycją oraz w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania 

występują gleby mineralne IV, V i VI klasy bonitacyjnej(średnia i słaba wartość użytkowa) 

sama zaś działka nr ewid.: 56/1 są zlokalizowana na glebach IVA, IVB klasy. Nie są one 

glebami chronionymi prawnie i mogą być przeznaczone na cele nierolnicze. Teren inwestycji 

stanowi obszar upraw rolnych, niezabudowany. 

 

Na terenie planowanej inwestycji, oraz w bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji, 

nie stwierdzono występowania udokumentowanych złóż kopalin. Nie występują tu zarówno 

surowce energetyczne jak i bogactwa mineralnego. 
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Wartość pionowego gradientu temperatury decydować będzie o tzw. klasie równowagi 

atmosfery, charakteryzującej mieszanie się poszczególnych warstw powietrza. Na 

przedmiotowym terenie przeważa IV stan równowagi atmosferycznej (47,1% obserwacji) 

zwany równowagą obojętną. 

 

Teren przedmiotowej inwestycji, ze względu na jego zagospodarowanie i klasę gleb jest 

to głównie  teren rolniczy bez warunków zabudowy. 

Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki powszechnie występujące i przystosowane do 

życia w przekształconym antropogenicznie krajobrazie. 

 

Teren zagrożony hałasem to teren, na którym poziom hałasu przekracza wartość 

dopuszczalną, odpowiadającą jego klasie standardu akustycznego. Najbliżej położony teren 

chroniony akustycznie to teren zabudowy zagrodowej położony na działce nr ewid.: 57/1 obręb 

Truszczanek, gmina Rozprza, znajdujący się w odległości ok. 30m od planowanej farmy 

fotowoltaicznej. 

O klimacie akustycznym w rejonie planowanej inwestycji może decydować głównie hałas 

komunikacyjny emitowany z pobliskiej drogi gminnej nr 48/1 oraz drogi karajowej  nr  1 

zlokalizowanych w odległości od ok. 4m do 540m od planowanej farmy fotowoltaicznej..  

 

Analiza warunków meteorologicznych oparta została na danych ze stacji w Sulejowie 

(powiat piotrkowski) oddalonej o około 25 km na północny-wschód od planowanej inwestycji. 

 

Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 

Wszystkie wymienione zabytki znajdują się w znacznej odległości od planowanej 

inwestycji, a mianowicie od 2,7 do 6,5 km. Biorąc pod uwagę fakt, że krajobraz otaczający 

planowaną inwestycję posiada zadrzewienia oraz zabudowę, planowane przedsięwzięcie nie 

będzie negatywnie oddziaływać na objęte ochroną zabytki. 
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Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia 

Rozpatrywane są trzy warianty dla planowanej inwestycji: 

 wariant „1” – racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska  

 wariant „2” -  racjonalny wariant alternatywny 

 wariant “3” – wariant proponowany przez wnioskodawce 

 

WARIANT „1” 

 

Wariant 2 polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW składającej się 

max. 24000 paneli o mocy od 250Wp do 400Wp każdy, na działce nr ewid.: 56/1 w obrębie 

Truszczanek, gm. Rozprza. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w odległości min. 

3m od granicy z działkami sąsiednimi. Wysokość konstrukcji wyniesie do 7m w rzędach 

oddalonych od siebie w odległości od 4m do 7m . Teren zajęty przez planowaną inwestycję 

wyniesie ok. 5,1 ha.  

Wariant 1 przemawiający za realizacją elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW będzie 

charakteryzował się poniżej opisanym efektem ekologicznym. Produktywność elektrowni 

kształtowała się będzie na poziomie około 6000MWh rocznie. 

Parametry inwestycji: 

 

 Moc                                                     do 6MW 

 Ilość pojedynczych paneli                      do 24000                               

 Moc pojedynczego ogniwa                     od 250Wp do 400Wp 

  Ciężar                                                   ok. 40kg 

 Materiał komórek                                  ogniwa polikrystaliczne lub  monokrystaliczne 

 Strona frontowa                                     szkło hartowane 
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 Maksymalna temp. robocza                  -40 *C do 85*C 

 

          Planowana inwestycja nie będzie powodowała szkodliwego oddziaływania na 

środowisko oraz ludzi. Inwestor nie planuje zastosowania wentylatorów do chłodzenia 

planowanej elektrowni  fotowoltaicznej, w związku z tym nie zaistnieje uciążliwość 

akustyczna.  

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska przewiduje budowę inwestycji w postaci 

przedsięwzięcia realizowanego jako jedna budowla o mocy do 6MW wykonana w formie 1 

etapu lub też jako inwestycja podzielona na maksymalnie 6 etapów po do 1 MW każda.  

W przypadku budowy inwestycji w formie etapowej, uległa by ona podziałowi na 

maksymalnie 6 etapów, z czego każdy z etapów posiadał będzie:  

1. Moc                                                    do 1 MW 

2. Ilość paneli fotowoltaicznych             do 4000 szt.  

3. Moc pojedynczego ogniwa               od 250Wp do 400Wp 

4. Ciężar                                                ok. 40kg 

5. Materiał komórek                             ogniwa polikrystaliczne lub  monokrystaliczne 

6. Strona frontowa                                 szkło hartowane 

7. Maksymalna temp. robocza               -40 *C do 85*C 

Inwestor przewiduje również możliwość wykonania mniej niż 6 etapów np. 4 lub 2 wówczas 

ilość zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynikała będzie z podziału całkowitej ilości 

planowanych do realizacji paneli fotowoltaicznych przez zainstalowaną moc przedsięwzięcia.  

          Ilość etapów inwestycji określona zostanie na etapie uzyskiwania warunków zabudowy i 

późniejszego pozwolenia na budowę . To czy inwestycja posiadała będzie 1 etap czy też 6 

wynikało będzie z analiz ekonomicznych oraz możliwości środowiskowych dotyczących 

terenu. Może okazać się, że w ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie inwestycja o 
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mocy mniejszej niż pozwalała będzie na to uzyskana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia za co za tym idzie ilość wykonanych 

etapów będzie mniejsza niż np. 6.  Na daną chwilę inwestor przewiduje budowę inwestycji o 

mocy do 6 MW zlokalizowaną na działce nr ewid.: 56/1 obr. Truszczanek, gm. Rozprza.  

Termin realizacji poszczególnych etapów inwestycji jest niemożliwy do określenia w chwili 

uzyskiwana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże związany on będzie ściśle 

z terminem ważności uzyskanej decyzji. Jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów 

prawa zgodnie z art. 72.1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  3.10.2008 o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie …. ( Dz. U. 2018 poz. 2081), decyzję ooś należy posiadać m.in. 

przed uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o warunkach zabudowy. Termin 

uzyskania ww. decyzji zgodnie z art. 72 ust.3 i 4 powyższej ustawy, wynosi 6 lat chyba, że 

inwestycja przebiega etapowo wówczas 10 lat. W tym czasie  inwestor zobowiązany jest do 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 37.1 

ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) Inwestor ma 3 lata na 

wszczęcie robót budowlanych w innym przypadku decyzja ta traci swą ważność. Reasumując 

powyższe w przypadku budowy inwestycji w formie etapowej , terminy jej realizacji wynikały 

będą wprost z okresu ważności uzyskanych decyzji.   

Każdy z wykonanych etapów inwestycji zlokalizowany zostanie na działce objętej wnioskiem  

i przyłączony zostanie do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej za pomocą stacji 

transformatorowo – rozdzielczej SN. Przyłączenie każdego z etapów inwestycji nastąpi poprzez 

wykonanie przyłącza niskiego napięcia biegnącego do stacji SN , a następnie ze stacji SN do 

sieci dystrybucyjnej.   

Może okazać się, że w celu przyłączenia planowanej inwestycji w formie etapowej konieczna 

okaże się budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej dla każdego z realizowanych etapów. 

Inwestor przewiduje, że w przypadku wykonania inwestycji w formie etapowej, każdy z 

wykonanych etapów będzie mógł funkcjonować niezależnie od siebie i od realizacji kolejnych 

etapów. 

Budowa inwestycji w sposób etapowy nadaje niniejszemu wariantowi przewagę, w formie 

większej możliwości dostosowania instalowanych urządzeń do zmian technicznych 

zachodzących na rynku energetyki odnawialnej. Każdy kolejny etap inwestycji wykonany 

będzie z uwzględnieniem zmian na rynku instalacji OZE poprzez zainstalowanie coraz to 
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nowszych rozwiązań czy też urządzeń.  

Wariant 1 najkorzystniejszy dla środowiska  przemawiający za realizacją elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy do 6MW w formie 1 budowy bądź też w podzielę na max. 6 etapów 

będzie charakteryzował się poniżej opisanym maksymalnym efektem ekologicznym. 

 

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę stałą oraz tymczasową dla przedmiotowej  

inwestycji wyniesie 5,1ha . 

 

RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY „2” 

Wariant II- alternatywny polega na budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy 4MW  

składającej się z 15095 paneli o mocy każdego 265Wp na działce  nr ewid.: 56/1  

w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza.  Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w 

odległości ok. 4m od granicy z działkami sąsiednimi i około 540m od granicy z drogą krajową 

nr  1. W celu realizacji inwestycji wykorzystane zostanie ok. 3772 pojedynczych paneli 

umieszczonych na stalowych konstrukcjach o obrębie działki  przekształcenia na okres stały i 

tymczasowy wyniesie 5ha . 

Parametry inwestycji: 

 

 Moc                                                       do 4 MW 

 Ilość pojedyńczych paneli                       do 15095                             

 Moc pojedyńczego panela                          265Wp 

 Ciężar                                                    ok. 30kg 

 Materiał komórek                                   ogniwa polikrystaliczne oraz monokrystaliczne 

 Strona frontowa                                     szkło hartowane 

 Maksymalna temp. robocza                     -40? C do 85? C 
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Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę stałą oraz tymczasową dla przedmiotowej  

inwestycji w wariancie II alternatywnym wyniesie 5 ha. 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska z uzasadnieniem jego wyboru 

 

         Po wykonaniu wszelkich analiz w niniejszym dokumencie zdecydowano się 

zarekomendować wariant 1 najkorzystniejszy dla środowiska, czyli inwestycję o mocy do 

6MW. 

Wariant 1 jest rozwiązaniem korzystniejszym nie tylko w skali lokalnej ale i globalnej. Wynika 

to z fakt, iż wprowadzanie odnawialnych źródeł energii jest przyszłością oraz gwarantem 

zdrowia na dla nas i przyszłych pokoleń. W przypadku posiadania terenów pod realizację OZE 

należy wykorzystać ich potencjał do maksimum. Wariant pozwoli na wyprodukowanie ok. 

6000MWh czystej beze misyjnej energii eklektycznej. 

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również negatywnie na zdrowie i życie ludzie oraz 

nie obniży wartości nieruchomości wokół terenu inwestycji. Teren inwestycji w okresie 

eksploatacji przedsięwzięcia będzie mógł być nadal użytkowany rolniczo poprzez wykonanie 

nasadzeń lub siewu niskiej roślinności w tym cieniolubnej. Wybrany wariant spełnia wszystkie 

warunki oraz wymagania stawiane inwestycją mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Realizacja inwestycji w wybranym wariancie jest najlepszym rozwiązaniem, które 

pomoże nam chronić środowisko naturalne. Elektrownia fotowoltaiczna na etapie 

funkcjonowania nie wpływa negatywnie na środowisko, pomijalna jest również sprawa emisji 

ciepła do atmosfery, a mianowicie tzw. Efektu szklarniowego. 

Wariant 1jest również korzystnym rozwiązaniem dla gminy Rozprza, która stanie się ciekawym 

miejscem promującym odnawialne źródła energii, oraz zachęcającym do jej odwiedzin i 

zamieszkania na jej  terenie. Warto pamiętać, że czynna ochrona środowiska jest jedynym z 

elementarnych obowiązków władz i społeczeństwa, mająca na celu zapobieganie jej coraz mocniej 

postępującej degradacji.  
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Porównanie analizowanych wariantów  

 

Faza budowy 

  

W tej fazie nie przewiduje się długotrwałych i nieodwracalnych oddziaływań na 

środowisko. Prace prowadzone w fazie budowy inwestycji przebiegać będą sprawnie oraz przy 

wykorzystaniu w pełni sprawnych urządzeń mechanicznych oraz ręcznych pracujących  

w porze dziennej. Poniżej opisano oddziaływanie na środowisko, w szczególności na : 

 

 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 

 

W fazie budowy inwestycji wystąpią największe uciążliwości związane z planowaną 

inwestycją. W przypadku oddziaływania na ludzi uciążliwość spowodowana będzie 

koniecznością przywozu materiałów jak i urządzeń potrzebnych do budowy planowanej drogi 

wewnętrznej wraz zjazdem z drogi głównej, zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym 

oraz elektrowni fotowoltaicznej. Prace prowadzone będą w porze dziennej przez okres około od 

1 – 2 miesięcy, a sama elektrownia posadowiona zostanie w odległości około 40m od 

najbliższej istniejącej zabudowy. 

 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

Planowana inwestycja w trakcie budowy spowoduje zmianę sposobu użytkowania terenu 

stanowiącego obecnie obszar upraw rolnych, jednakże nie wpłynie to negatywnie na 

ukształtowanie terenu. Zmiana użytkowania powierzchni ziemi nastąpi na terenie całych 

nieruchomości jednakże przemieszczenie mas ziemnych nastąpi jedynie na obszarze lokalizacji 

stacji transformatorowej oraz teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnymoraz 

wewnętrznej drogi dojazdowej Teren pod rzędami paneli fotowoltaicznych jak i wokół nich 

nadal podlegał będzie uprawie roślinności.   
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 Dobra materialne 

 

Faza budowy nie wpłynie negatywnie na dobra materialne terenu inwestycji oraz jego 

otoczenia. Teren inwestycji zostanie ograniczony poprzez zmniejszenie terenu upraw, jednakże 

właściciel nieruchomości w to miejsce otrzyma od inwestora rekompensatę finansową, która 

przyniesie mu większe korzyści niż osiągał do tej pory. 

 

 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków.  

 

Wokół planowanej inwestycji nie ma bezpośrednio zlokalizowanych terenów 

chronionych oraz miejsc mających znaczenie ze względów krajobrazu kulturowego. Ze 

względu na odległość oraz ukształtowanie terenu inwestycja w fazie budowy nie będzie miała 

negatywnego wpływu na zabytki oraz krajobraz kulturowy terenu inwestycji, a także jego 

otoczenia. 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej przedstawionymi punktami. 

 

Wzajemne oddziaływanie w fazie budowy wystąpić może w przypadku roślinności  oraz 

powierzchni ziemi,  ponieważ budowa przedmiotowej inwestycji wiąże się z koniecznością 

zmiany roślinności oraz struktury zagospodarowania terenu inwestycji. 

Faza eksploatacji  

 

 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby  i siedliska przyrodnicze, wodę i 

powietrze. 

 

W fazie eksploatacji inwestycja będzie oddziaływała na ludzi głównie pod kontem 

wizualnym, poprzez wprowadzenie nowego elementu w krajobrazie. Farma fotowoltaiczna nie 

generuje ponadnormatywnego hałasu a efekt odbijania światła nie stwarza zagrożenia ze 

względu na zastosowanie w panelach powłok antyrefleksyjnych. Oddziaływanie związane ze 

zmianą krajobrazu, jednakże podlega to subiektywnej ocenie każdego człowieka, ponieważ 

mamy zarówno zwolenników jak i przeciwników tego typu inwestycji. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na : 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją 

transformatorowo-rozdzielcza oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 

obręb Truszczanek, gm. Rozprza”. 

 161  Strona 161 2019-03-04 -  

 

 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

Faza eksploatacji nie wpłynie w żaden sposób na powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz. 

Krajobraz zostanie zmieniony w trakcie budowy inwestycji, a faza eksploatacji utrzyma stan  

z okresu budowy.  

Brak jest wpływu inwestycji na pozostałe elementy wymienione w fazie budowy  

 

Faza likwidacji  

 

W fazie likwidacji wystąpią takie same oddziaływania jak w przypadku budowy 

planowanej inwestycji. Likwidacja wybudowanej farmy fotowoltaicznej będzie trwała około od 

1 do 2 miesięcy.  

 Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby  i siedliska przyrodnicze, wodę i 

powietrze. 

 

W fazie likwidacji planowanej inwestycji wystąpią takie same oddziaływania jak  

w przypadku budowy. 

 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

 i krajobraz.  

 

Faza likwidacji wiązała się będzie z podobnym oddziaływaniem jak faza budowy z tą 

różnicą, że po likwidacji inwestycji teren zostanie zrekultywowany i zapewne znajdzie nowe 

przeznaczenie lub zostanie wykorzystany do posadowienia innego nowszego urządzenia do 

produkcji energii elektrycznej na podstawie odrębnej dokumentacji 

 Dobra materialne 

 

Faza likwidacji nie wpłynie negatywnie na dobra materialne. 

 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków.  

 

Faza likwidacji nie wpłynie negatywnie na krajobraz kulturowy oraz zabytki, 
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przywrócony zostanie pierwotny stan terenu inwestycji. 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej przedstawionymi punktami. 

 

Wzajemnie oddziaływanie w fazie likwidacji polegało będzie na przywróceniu funkcji 

pierwotnej gleby oraz na odtworzeniu krajobrazu z okresu przedinwestycyjnego.   

 

 Oddziaływanie transgraniczne 

 

W przypadku planowanej inwestycji w wariancie alternatywnym nie występuje 

oddziaływanie transgraniczne.  

 

Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

 

           W myśl ustawy Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię uważa 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, zdrowia ludzi, 

środowiska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Faza eksploatacji inwestycji wiązać się będzie z możliwością wystąpienia teoretycznej 

sytuacji awaryjnych, polegającej na oderwaniu się panela fotowoltaicznego. Jest to sytuacja, 

której prawdopodobieństwo wystąpienia praktycznie równe jest zeru nie odnotowano dotąd na 

świecie takiego przypadku. Stały monitoring parametrów pracy farmy fotowoltaicznej oraz 

ewentualnych uszkodzeń dodatkowo zmniejsza możliwość wystąpienia takiej sytuacji. 

Niemniej jednak w razie hipotetycznego wystąpienie tego typu awarii nie powstanie zagrożenie 

dla człowieka ze względu na znaczne oddalenie zabudowań mieszkalnych. 

UZASADNIENIE WARIANTU WYBRANEGO PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ ZE WSKAZANIEM JEGO 

ODDZIŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI 

NA: 

 

Oddziaływania środowiskowe projektowanej inwestycji zostały poddane analizie  
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w rozbiciu na trzy fazy: realizacji (budowy), eksploatacji i likwidacji. 

Faza eksploatacji będzie związana z długoterminowym oddziaływaniem na środowisko, 

natomiast w fazie  budowy i likwidacji wystąpią oddziaływania krótkoterminowe. 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

          Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego będą układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, a także 

jej odbiorniki. Wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytwarzają w swoim 

otoczeniu pole elektromagnetyczne. Instalacje elektryczne oraz urządzenia do przesyłania 

energii elektrycznej zastosowania w planowanej elektrowni fotowoltaicznej będą wytwarzały w 

swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Natężenie pól elektrycznego 

i magnetycznego, które powstają w sąsiedztwie tych urządzeń i instalacji elektrycznej są 

pomijalnie małe. Na podstawie wyników współczesnych badań stwierdzono, że pola 

elektromagnetyczne wytwarzane przez sieć elektroenergetyczną średniego napięcia 

częstotliwości 50 Hz nie wpływają niekorzystnie na organizmy żywe.  

 

Przyłączenie do sieci 

      Przyłączenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej nastąpi 

poprzez linie średniego napięcia(SN) biegnącą od stacji transformatorowej do istniejącej linii 

napowietrznej SN . 

WPIĘCIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

      Przyłączenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej nastąpi 

poprzez linie średniego napięcia(SN) biegnącą od stacji transformatorowej zlokalizowanej na 

terenie działki objętej inwestycją nr 56/1 obr. Truszczanek, gmina Rozprza  do istniejącej linii 

napowietrznej SN. Z uwagi na fakt , iż w chwili obecnej Inwestor nie posiada warunków 

przyłączenia do sieci poniżej przedstawiono warianty możliwego przyłączenia do sieci KSE. 

Jednakże w przypadku wydania przez Zakład energetyczny warunków przyłączenia do sieci w 

odrębnym miejscu, Inwestor wykona przyłącze do punktu wskazanego przez właściwego 

operatora sieci KSE.  

Wariant 1 
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Wariant przyłączenia nr 1 dotyczy możliwości przyłączenia planowanej farmy fotowoltaicznej 

do napowietrznej linii kablowej SN o napięciu roboczym 15kV biegnącej przez miejscowość 

Truszczanek, gm. Rozprza. Punkt wpięcia znajdował się będzie na słupie położonym na działce 

nr ewid.: 57/1 obr. Truszczanek, gmina Rozprza.  

Wariant 2 

             Wariant przyłączenia nr 2 dotyczy możliwości przyłączenia planowanej farmy 

fotowoltaicznej planowanej stacji GPZ znajdującej się na dz.: 133/6,133/7,133/8 obr. 

Parzniewice Małe, gm. Wola Krzysztoporska . 

LINIA KABLOWA POD ROWAMI   

            Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z koniecznością budowy przyłącza 

kablowego pod rowami. W przypadku gdyby sytuacja ta uległa zmianie wówczas 

przekroczenie każdego rowu zaprojektowane zostanie na głębokości min. 1,5m pod istniejącym 

dnem, w rurze osłonowej. Po zakończeniu robót skarpy i dno rowu doprowadzone zostanie do 

stanu poprzedniego a przejście oznakowane zostanie słupkami po obu stronach skarpy. 

Wykonanie przejścia pod rowami zaprojektowane zostanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, wytycznymi oraz normami. Do działań minimalizujących zaliczyć można 

wykonanie jak najmniejszego wykopu oraz przeprowadzenie praw w porze suchej.  

WYCINKA DRZEW  

      Na obecnym etapie planowania inwestycji budowa planowanej inwestycji oraz jej przyłącza 

kablowego nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew. W chwili obecnej Inwestor 

planuje wykonanie kablowego w sposób wykluczający konieczność wycinki zadrzewienia, 

ponieważ nie występuje ona na terenie inwestycji jak i obszarze ewentualnego przyłączenia do 

sieci. 

HAŁAS 

W przypadku planowanej inwestycji przewiduje się budowę 1 transformatora SN/nn 

osadzonego w kontenerowej stacji transformatorowo - rozdzielczej. Moc akustyczna 

transformatora wynosiła będzie ok. 76dB, jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, iż będzie on 

osadzony w kontenerowej stacji transformatorowej tłumiącej hałas. Kontenerowa stacja 

znajdowała się będzie w znacznej odległości od zabudowań ludzkich. W momencie 
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wykonywania ewentualnych analiz akustycznych dla tego typu źródeł należy wziąć pod uwagę 

m.in. Tłumienie dźwięku przez kontenerową obudowę w której posadowiono transformatory. 

    W celu zamiany prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne , na prąd 

zmienny oddawany do sieci KSE, w planowanej farmie fotowoltaicznej zainstalowane zostaną 

inwertery sieciowe. Niezależnie od tego, pod jaką nazwą występuje, ma on jedno główne 

zadanie: przekształcanie prądu o napięciu stałym (DC), który pobierany jest przez panele, w 

prąd o napięciu zmiennym, czyli taki, który możemy wykorzystać w naszym gospodarstwie 

domowym (AC). Inwertery sieciowe są to urządzenia nie wywarzające ponadnormatywnego 

poziomu mocy akustycznej. 

Inaczej jest w przypadku zainstalowania inwertera centralnego znajdującego się w obudowie 

stanowiącej ochronę akustyczną Według danych producentów , inwertery centralne mogą 

emitować hałas na poziomie 78dB. Inwertery centralne zainstalowane zostaną w specjalnych 

kontenerach, które spełniają funkcje obudowy akustycznej. Kontenery wykonane będą z płyt 

warstwowych o izolacji akustycznej równej 20dB.dB.  Dlatego też inwertery jako źródło 

znajdujące się w kontenerze emitować będzie hałas na poziomi ok. 58dB. Inwertery centrale 

zlokalizowane zostaną w odległości min. 50m od najbliżej zlokalizowanej zabudowy 

mieszkalnej, na której poziom hałasu generowany przez planowane falowniki nie powinien 

przekroczyć wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI  

 

      Zgodnie z danymi posiadanymi przez Inwestora na terenie inwestycji zlokalizowano wieżę 

przekaźnikową, jednakże planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia emitującego 

ponadnormatywne oddziaływanie elektromagnetyczne, dlatego też nie wpłynie ono na 

zwiększenie jakiejkolwiek emisji powodowanej przez nowo wybudowaną stację 

przekaźnikową. W sąsiedztwie projektowanej inwestycji planowana jest również budowa 

elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda na działce 123/2 oraz 138/2 i 139 obr. 

Parzniewice Małe. Na północ znajduje się również istniejąca elektrownia wiatrowa położona na 

dz.: 14/1 i 14/2 obr. Truszczanek, gm. Rozprza Planowane farmy fotowoltaiczne znajdujące się 

w pobliży planowanego przedsięwzięcia to jest na działach nr ewid.: 130,131 i 60/1 Obr. 

Truszczanek, gm. Rozprza, nie będą tworzyły efektu wraz z przedmiotową inwestycją. Wynika 
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to z faktu , że termin ich budowy będzie odbywał się w różnych okresach czasowych a w czasie 

eksploatacji farmy fotowoltaiczne nie generują żadnych oddziaływań mogących stanowić 

zagrożenie czy też uciążliwość dla ludzi i zwierząt. 

WPŁYW NA KRAJOBRAZ NATURALNY 

 

Wizualna specyfika projektowanej farmy fotowoltaicznej polega przede wszystkim na 

tym, że projektowany obiekt budowlany: 

 maja relatywnie kontrastowy kolor w stosunku do tła bezchmurnego nieba, powierzchni 

ziemi z rożnymi formami jej użytkowania, 

 farma fotowoltaiczna może powodować efekt lśnienia, który Inwestor chce zniwelować 

stosując panele fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjna 

Wpływ farmy na krajobraz będzie uzależniony od wielu czynników, takich jak: 

 ukształtowanie terenu – inwestycja położona na terenach równinnych, płaskich, bądź 

zlokalizowana na wzniesieniach jest lepiej widoczna, niż jest to w przypadku terenów 

falistych i pagórkowatych. Widoczność ograniczają lasy i zadrzewienia, szpalery drzew 

a także zwarta zabudowa, 

 warunki pogodowe - m.in. stan zachmurzenia (w tym też kolorystyka chmur) oraz 

kierunek oświetlenia w stosunku do miejsca obserwatora. Elementy te mogą 

powodować zarówno zwiększenie kontrastu „konstrukcja-krajobraz” lub powodować 

jego całkowity zanik, 

 

W celu ochrony krajobrazu oraz dążąc do złagodzenia powstających kontrastów 

krajobrazowych przyjmuje się następujące zasady: 

 spod lokalizacji farmy fotowoltaicznej wyłącza się obszary wykluczone 

 z zainwestowania ze względów kulturowych,  

 należy stosować panele fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną; 

 prowadzić zasiew lub nasadzenia niskiej roślinności przy na terenie farmy w taki 

sposób aby jej lokalizacja w jak największym stopniu zlewała się z naturalnym 

otoczeniem. 

Podział przewidywanych oddziaływań ze względu na bezpośredni, 
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pośredni, stały, chwilowy, wtórny  

i skumulowany charakter dla wariantu realizacyjnego oraz 

alternatywnego. 

Poniżej przedstawiono oddziaływania z podziałem na bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na 

środowisko, wynikające z istnienia planowanego przedsięwzięcia i emisji. 

Oddziaływania bezpośrednie na środowisko wywołane są poprzez samą inwestycję. 

Występują one w tym samym czasie i miejscu, co inwestycji. Oddziaływania te związane 

są z budową, eksploatacją  oraz likwidacją przedsięwzięcia. Oddziaływania pośrednie 

związane są ze skutkami, jakie mogą nastąpić w wyniku powstania inwestycji. W wyniku tych 

oddziaływań mogą nastąpić dodatkowe zmiany w środowisku, które prawdopodobnie mogą 

wystąpić w późniejszym czasie lub miejscu. Przekształcenie krajobrazu jest nieuniknione i 

wynika z charakteru przedsięwzięcia. Ocena jego zagrożenia dla środowiska jest bardzo 

złożona i jednocześnie subiektywna, jednakże po przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu 

na terenie omawianej inwestycji można wnioskować o braku negatywnego oddziaływania na 

ten element środowiska przyrodniczego. 

Oddziaływania wtórne skutki pośrednie wpływające na środowisko, populację, rozwój 

gospodarczy, zagospodarowanie przestrzennym oraz inne skutki ekologiczne związane ze 

zmianami wywołanymi realizacją przedsięwzięcia. Są to potencjalne skutki dodatkowych 

zmian, jakie prawdopodobnie wystąpią w późniejszym czasie lub w innym miejscu w rezultacie 

realizacji danej inwestycji. Oddziaływania te, w przypadku planowanej inwestycji, ograniczą 

się do zmian w krajobrazie. Skumulowane oddziaływania mogą pojawić się w wyniku 

łącznych skutków występujących działań w ciągu pewnego czasu. Są to skutki planowanej 

inwestycji w połączeniu ze skutkami innych oddziaływań w przeszłości, obecnych i w 

przewidywanej przeszłości. W analizowanym przypadku nie dojdzie do kumulacji oddziaływań 

z innymi przedsięwzięciami ze względu na fakt, że jej oddziaływanie zamyka się w granicy 

terenu inwestycji.  

Działania krótkoterminowe zaistnieją na etapie budowy i likwidacji inwestycji, spowodują 

chwilowe zmiany w środowisku przyrodniczym i ustąpią po zakończeniu tychże etapów. 

Zarówno oddziaływania średnioterminowe jak i długoterminowe związane będą z istnieniem 

inwestycji, gdzie nie planuje się w chwili obecnej likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Polegać one będą przede wszystkim na ingerencji w krajobraz. Średnio – i długoterminowe 
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oddziaływania będą się wiązać Do Oddziaływań chwilowych występujących w wyniku 

realizacji przedmiotowej inwestycji należą: 

 emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana z pracami budowlanymi oraz 

rozbiórkowymi (materiały budowlane, pojazdy dostarczające materiały niezbędne do 

wykonania robót budowlanych), 

 uciążliwości akustyczne związane są z pracami budowlanymi oraz rozbiórkowymi,  

 powstanie odpadów opakowaniowych po materiałach budowlanych, odpadów 

budowlanych (kawałki drewna, itp.). 

Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy oraz ustępują w wyniku zakończenia etapu 

budowy oraz likwidacji, dlatego też nie będą one kwalifikowane, jako znaczące dla środowiska. 

Jednakże niektóre zmiany w środowisku pozostają nieodwracalne, przez co oddziaływanie 

inwestycji na środowisko jest elementem stałym. 

 Oddziaływania stałe związane z planowaną inwestycją to głownie: 

 zmiana krajobrazu terenu, 

 z ograniczeniem produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. 

 

KONIECZNOŚĆ USTANOWANIA OBSZARU OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, 

OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ 

TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 

SPOSOBU KORZYSTANIA Z NICH. 

 

Artykuł 135, ust. 1 „Prawa ochrony środowiska” (Dz. U. 2018 r., poz. 799 wraz  

z późniejszymi zmianami) stwierdza, że jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technologicznych nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, 

to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy 

komunikacyjnej lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej 

tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. W analizowanym przypadku budowy nowej 

instalacji do wykorzystania energii promieniowania słonecznego na cele energetyczne, nie 

zachodzi potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
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Analiza przyrodnicza. Ocena oddziaływania na ptaki  

(SCREENING). 

 

         Teren inwestycji znajduje się w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza na terenie działki nr 

ewid.: 56/1.  

 Na badanym terenie zlokalizowano 1 punkt obserwacyjny oraz wyznaczono 1 transekt o 

długości około 900m. Transekt oraz punkt obserwacyjny obejmuje swym zakresem cały badany 

teren. W wyznaczonym miejscu przeważa monotonny krajobraz rolniczy z częściową 

zabudową. Na polach uprawiane są głównie rzepak, zboża ozime, itp..   

W odległości ok. 540m od terenu inwestycji znajduje się droga krajowa nrA1 stanowiąca 

barierę dla przemieszczania się zwierząt. W najbliższym otoczeniu nie znajdują się tereny 

mogące stanowić skupisko cenne przyrodniczo lub będące obszarem cennym dla zwierząt..  

 

Na terenie badań Truszczanek zaobserwowano łącznie 425 ptaków z 32 gatunków ptaków. 

 

Wędrówki wiosenne 

 

    W okresie wędrówek jesiennych przeloty były bardzo słabo zaznaczone. Podczas 

wykonanych kontroli stwierdzono występowanie 2 gatunków priorytetowych, Myszołów 

zwyczajny, Gęś zbożowa,. Jednakże ptaki te nie tworzyły większych oraz nie żerowały na 

terenie inwestycji.  

Okres lęgowy 

        Na obserwowanym terenie zaobserwowano 2 gatunki kluczowe wpisane do Załącznika I 

dyrektywy ptasiej: Błotniak łąkowy oraz Bocian biały , jednakże  należy traktować je jaki ptaki 

przelotne , ponieważ nie widziano ich w kolejnych kontrolach terenowych. 

 

Przeprowadzone badania nie obejmowały swym zakresem wędrówek jesiennych, jednakże z 

informacji uzyskanych od zaprzyjaźnionych ornitologów badających ten obszar w poprzednich 

latach, wiadomo że  przeloty ptaków są bardzo słabo zaznaczone a teren stanowi ubogą bazę 

pokarmową.  
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przypadku planowanej inwestycji zainstalowane zostaną moduły fotowoltaiczne z powłoką 

antyrefleksyjną co zmniejszy tzw. efekt lustrzany oraz zniweluje niebezpieczeństwo kolizji 

ptaków z inwestycją. Badany teren nie należy również do obszaru bogatego pokarmowo oraz 

miejsca żerowania, tak więc nie będzie tutaj zachodzić zjawisko osiadania ptaków na terenie. 

W chwili obecnej brak jest miarodajnych danych wskazujących na kolizyjność ptaków z 

panelami fotowoltaicznymi, spowodowaną efektem lustrzanym. Na badanym terenie nie 

występują licznie ptaki wodne, które mogą być najbardziej narażone na kolizje z elektrowniami 

fotowoltaicznymi. W związku z powyższym należy uznać, że planowana inwestycja nie 

spowoduje występowania poważnego zagrożenia dla awifauny występującej na badanym 

terenie. 

                Na terenie inwestycji oraz w najbliższym jej otoczeniu występują pospolite zwierzęta 

takie jak sarny, zające, kret, ryjówka. Ze względu na zastosowanie ogrodzenia posiadającego 

przestrzeń dla poruszania się zwierząt o wysokości do 20 cm od poziomu gruntu, oraz 

planowane wykonywanie zasiewów roślinności pomiędzy rzędami paneli , przewiduje się, że 

planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na zwierzęta zamieszkujące teren inwestycji.  

           

           W przypadku planowanej inwestycji zlokalizowanej na dz. 56/1 obr. Truszczanek, gm. 

Rozprza panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną. Ma to na celu 

złagodzenie bądź całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych z imitacją 

powierzchni lustra wody, a także powstawaniem tak zwanego efektu olśnienia. Efekt olśnienia 

to chwilowe oślepienie, które może być spowodowane odbiciem światła np. od karoserii 

samochodu lub powierzchni wody. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa 

absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi 

odbicia światła od powierzchni paneli. 

 

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE WPŁYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA DANĄ 

GRUPĘ ZWIERZĄT RÓWNIEŻ W ZAKRESIE SKUMULOWANEGO ODDZIAŁYWANIA Z 

FARMAMI FOTOWOLTAICZNYMI.  

 

        Teren inwestycji stanowi obszar poddawany regularnej kulturze rolnej np. orka, siew oraz 

zbiór zbóż itp. Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie stanu awifauny 

na wnioskowanym obszarze dzięki temu, iż jest to inwestycja niewymagająca tworzenia dużych 
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przestrzeni utwardzonego terenu oraz budowania fundamentów pod konstrukcje paneli. 

Budowa systemu mocowań paneli fotowoltaicznych ( konstrukcji nośnej) bez wykonywania 

fundamentów wpłynie na znaczne  wyeliminowanie ewentualnej degradacji terenu objętego 

inwestycją. Po wykonaniu prac budowlano –instalacyjnych teren objęty inwestycją w 

znacznym stopniu stanowił będzie obszar porośnięty roślinnością np. trawiastą, która stanowiła 

będzie w dalszym ciągu schronienie dla ssaków, gadów, płazów oraz ptactwa.  W chwili 

obecnej planuje się aby na terenie nieruchomości objętej inwestycją  pomiędzy rzędami paneli 

pozostawić jako powierzchnię czynną biologicznie, na której wykonane zostaną np. siewy 

niskiej roślinności czy też nasadzenia małych krzewów itp. .   

 

WPŁYW INWETYCJI NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ ORAZ 

KORYTARZE EKOLOGICZNE. 

 

        Planowa inwestycja pn. budowie elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowana zostanie na 

terenach , które nie posiadają obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej  jest to zróżnicowanie wszystkich żywych 

organizmów występujących na ziemi w różnych ekosystemach. Aby ochronić bioróżnorodność 

konieczne jest zwalczanie, zapobieganie oraz przewidywanie przyczyn zmniejszania się lub jej 

zanikania.  

W przypadku planowanej inwestycji niewątpliwie wystąpi niewielki wpływ na 

bioróżnorodność badanego terenu. Wpływ ten nastąpi już na etapie samej budowy instalacji, 

która spowoduje ingerencje w grunt, który obecnie zamieszkały jest przez różnego rodzaju 

zwierzęta.  Mając na uwadze zachowanie bioróżnorodności na terenie inwestycji zastosowane 

zostaną wszelkie zabezpieczenia mające na celu zminimalizowanie degradacji terenu oraz 

wpływu na istniejące gatunki zwierząt. Jak już wspomniano 

 w poprzednim rozdziale zastosowane zostaną różnego rodzaju działania minimalizujące 

niekorzystny wpływ inwestycji na środowisko ptaków oraz innych zwierząt.  W celu 

zachowania bioróżnorodności terenu zachowane zostaną istniejące zadrzewienia oraz 

zakrzaczenia , budowa instalacji fotowoltaicznej wykonana zostanie w sposób 

bezfundamentowy co zminimalizuje ilość zdegradowanego terenu, a teren wokół konstrukcji 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na : 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją 

transformatorowo-rozdzielcza oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 56/1 

obręb Truszczanek, gm. Rozprza”. 

 172  Strona 172 2019-03-04 -  

 

paneli w miarę możliwości  zachowa swą forę uprawy roślinności 

KORYTARZE EKOLOGICZNE 

       Na Terenie inwestycji oraz w zasięgu jej bezpośredniego oddziaływania nie występują 

korytarze ekologiczne. Najbliżej zlokalizowanym korytarzem ekologicznym jest korytarz o 

nazwie Dolina Warty- Dolina Pilicy KPoIC-10C położony w odległości ok. 8km na- zachód od 

terenu inwestycji.  Planowana inwestycja nie wpłynie na przemieszczanie się zwierząt wzdłuż 

istniejących korytarzy ekologicznych jak również planowanych i istniejących przejściach dla 

zwierząt . 

 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 

R, O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO 

ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.  

          W przypadku planowanej inwestycji w zasięgu jej oddziaływania nie występują żadne 

tereny chronione zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jednakże w 

niniejszej karcie informacyjnej poniżej przedstawiono zestawienie chronionych obszarów 

znajdujących się w promieniu do 20km od przedmiotowej inwestycji.       Najbliżej położonym 

obszarem chronionym jest : Dolina Widawki zlokalizowana w promieniu ok. 4,10 od terenu 

inwestycji. Charakterystyka inwestycji przemawia za brakiem wpływu na przedmiotowy obszar 

jak i inne zlokalizowane wokół.  

ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ.  

 

Uzasadniony interes istnieje wtedy, gdy osoba żądająca ochrony może wskazać podstawę 

prawną, roszczenia lub jeśli ustalenia procesu inwestycyjnego mogą bezpośrednio ingerować w 

sferę prawną tej osoby. Przepisy o ochronie własności nie mogą być podstawą żądania ochrony 

środowiska, jeśli prowadzona działalność odpowiada wymogom prawnym tej ochrony. 

 

Do kręgu osób trzecich należą: 

 

1. właściciele nieruchomości, których dotyczą ustalenia w procesie OOŚ, 
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2. osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości sąsiadującej z ternem opracowania, 

3. osoby, których z mocy innych rozstrzygnięć administracyjnych przysługuje prawo do 

korzystania z określonych elementów środowiska, a którym prawo to może zostać 

ograniczone działaniem inwestora (dotyczy to np. administratorów stref ochronnych czy 

ujęć wodnych). 

 

Do kręgu osób trzecich nie należą natomiast osoby, których interesy nie mają charakteru 

prawnego, ale wyłącznie interesy faktyczne, oparte o określone oczekiwania i potrzeby. Nie 

będą miały interesu prawnego te osoby, które doznają skutków zmian wynikających z procesu 

inwestycyjnego w sposób pośredni, kiedy to środowisko występujące w roli nośnika 

zanieczyszczenia lub uciążliwość przenosząc je z terenów nie objętych oceną.      Nie ma 

powodów do protestów mieszkańców w zakresie pogorszenia się walorów krajobrazowych 

otoczenia. Ponieważ postrzeganie krajobrazu jest zawsze subiektywne, zależne od osobistych 

odczuć, ewentualny protest w tym zakresie będzie również miał zabarwienie subiektywne i 

zarazem, prawdopodobnie silnie emocjonalne. Jak już wspomniano, oceny estetyczne są 

skrajnie zróżnicowane – od negatywnych , ze względu na charakter dużych konstrukcji 

technicznych obecnych w krajobrazie, po pozytywne, ze wskazaniem na wyrafinowany, prosty 

i nowoczesny kształt. Mając na uwadze wartości ekologiczne, estetyczne, widokowe i 

kulturowe, budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie geodezyjnym Truszczanek w gminie 

Rozprza nie będzie czynnikiem negatywnym dla rozpatrywanego terenu, gdyż okolice 

zaliczane są do obszaru upraw rolnych. 

      Doświadczenia gmin na terenie, których wybudowano w Polsce pojedyncze farmy 

fotowoltaiczne dowodzą, że urządzenia te pozytywnie wpływają na rozwój turystyki. Budowa 

odnawialnych źródeł energii korzystnie wpływa na rozwój gminy, jako przyjazne środowisku. 

Środki uzyskane z tytułu podatków mogą być przeznaczone m.in.: na rozwój turystyki, projekty 

ekologiczne, które przyciągać będą turystów do przyjazdu i wypoczynku na terenie gminy. 

W działaniach informacyjnych, rozsądnie dozowanych należy eksponować pozytywne aspekty 

całego przedsięwzięcia związane z budową nowego obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na mieszkańców i użytkowników posesji zlokalizowanych najbliżej terenu inwestycji 

Podsumowując należy stwierdzić, że nie istnieje, zdaniem autorów - żadna możliwość 

powstania poważnego konfliktu społecznego związanego z projektowanym przedsięwzięciem 

na tle ekologicznym. Można mieć, więc nadzieję, iż budowa farmy fotowoltaicznej zyska, 

aprobatę lokalnej społeczności, która obecnie nie stawia oporu przez realizacja inwestycji. 
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WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 

LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NA JAKIE NAPOTKANO 

OPRACOWUJĄC RAPORT. 

 

Przy opracowaniu raportu OOŚ wykorzystano dostępna literaturę, dane podane przez 

Inwestora, dokumentację projektową oraz założenia uwzględniające postęp naukowo- 

techniczny minimalizujący ujemny wpływ inwestycji na środowisko. Trudności w niedostatku 

informacji technicznych dotyczyły jednak precyzyjnego określenia stosowanej przez Inwestora 

technologii - w tym przebiegu dróg i lokalizacji placów serwisowych, dokładnego typu i 

parametrów urządzeń oraz planowanego przyłączenia farmy do KSE. 

 

UBIEGANIE SIĘ O DOFINANSOWANIE 

        Inwestor planuje wystąpienie o pozyskanie funduszy z środków unijnych na cele budowy 

planowanej inwestycji. Jednakże, w chwili obecnej nie jest możliwe wskazanie nazwy 

funduszu czy też instytucji, do której taki wniosek zostanie przedłożony.  

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

( JCWP) ORAZ JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH ( JCWPd) 

           Projektowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce 

nr 56/1  obr. Truszczanek, gm. Rozprza  zlokalizowana jest w obrębie niżej wymienionych 

części wód: 

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP): 

JCWP:  PLRW20001725452499 Bogdanówka 

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd): 

JCWPd:  PLGW200084, NR 84, region wodny środkowej Wisły 

   Mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia należy wskazać, że 

realizacja inwestycji nie będzie się wiązać z modyfikacją charakterystyki hydromorfologicznej 

jednolitych części wód powierzchniowych, nie będzie się wiązać ze zmianami poziomu wód 
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podziemnych w sposób, który powodowałby pogorszenie stanu jednolitych części wód lub 

skutkowałby brakiem osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód, nie będzie znacząco 

oddziaływać na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych 

oraz nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania 

wodami w obszarze dorzecza Wisły. 

Odnosząc się do art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ oraz do powyższych zapisów dotyczących braku 

jakichkolwiek złych oddziaływań mogących spowodować nieosiągnięcie celów 

środowiskowych należy uznać, że planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla JCWP  

i JCWPd.  

 

PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 

SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z 

DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

    Projektowane przedsięwzięcie związane jest z użyciem instalacji służącej do 

wytwarzania energii elektrycznej,  zatem zgodnie z treścią art. 143 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Prowadzący instalację, która nie 

podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zobowiązany jest do 

spełnienia co najmniej warunków określonych w art. 143 ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, co oznacza, że dana technologia powinna spełniać wymagania, przy których 

określaniu uwzględnia się w szczególności: 

-  stosowanie substancji o małym potencjale 

zagrożeń;  

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie 

energii; - zapewnienie racjonalnego zużycia 

wody i innych surowców oraz materiałów i 

paliw; 

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość

 odzysku powstających odpadów; 

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 
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- postęp naukowo – techniczny. 

Planowana inwestycja jest zgodna z założeniami ustawy Prawo Ochrony środowiska oraz nie 

wpłynie negatywnie na tereny objęte ochroną jak i na życie i zdrowie ludności zamieszkującej 

obszar sąsiadujący z przedsięwzięciem.  

 

 

 

………………………………… 
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