ANEKS I
KARTY INFORMACYJNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nazwa przedsięwzięcia:

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3 MW WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - ŚWIERCZYŃSKO

Lokalizacja przedsięwzięcia:

działki nr 373, 374/5,375/2 w obrębie Świerczyńsko, gmina Rozprza, powiat
piotrkowski, województwo łódzkie.

Ad. 1 Poniżej przedstawiono dokumentacje fotograficzną
z zaznaczeniem na mapie miejsc wykonania tych zdjęć.

Zdjęcie nr 1 – lokalizacja koloru

przedsięwzięcia

wraz

Zdjęcie nr 2 – lokalizacja koloru

Zdjęcie nr 3 – lokalizacja koloru

Zdjęcie nr 4 – lokalizacja koloru

Zdjęcie nr 5 – lokalizacja koloru

Mapa przedstawiająca miejsce
https://mapy.geoportal.gov.pl

wykonania

powyższych

zdjęć.

Żródło

mapy:

Ad.2 Zgodnie z informacjami podanymi na stronie 15 karty informacji przedsięwzięcia
realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z niwelacją gruntu ani
przenoszeniem mas ziemnych. Mimo niewielkiej różnicy w wysokości na długości całej działki
teren nie będzie wyrównywany, z tego względu, że nie będzie miało to znaczenia dla jakości
wykonania oraz efektywności pracy farmy fotowoltaicznej. Konstrukcja wsporcza zgodnie
z informacjami podanymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wbijana jest punktowo,
umożliwia to również w pewnym zakresie dostosowanie do niewielkich różnicy wysokości
terenu. Masy ziemne powstałe w wyniku wykopu pod stacje transformatorowe oraz kable, będą
stosunkowo niewielki i posłużą do wyrównania ewentualnych punktowych dołów mogących
występować na działce inwestycyjnej, zasypania zagłębień w których poprowadzone będą
kable, ewentualnie do jeszcze większego złagodzenia różnicy wysokości mas ziemnych na
długości pola.
Jeśli chodzi o wpływ na krajobraz to podczas realizacji inwestycji nie istnieje potrzeba
korzystania z wysokich urządzeń np. dźwigów. Najwyższe urządzenia podczas realizacji oraz
samej eksploatacji nie będą przekraczały wysokości 5 m, a więc pozostaną bez wpływu na
walory krajobrazowe. Stacja transformatorowa będzie pomalowana na neutralny kolor, który
nie będzie zwracał szczególnej uwagi w krajobrazie. Wpływ farmy fotowoltaicznej ma
charakter lokalny i nie będzie stanowiło uciążliwości. Zastosowane ogrodzenie będzie nie pełne
co również zminimalizuje wpływ na krajobraz. W żadnym miejscu nie zostanie w znaczący
sposób zmieniony pozim masy ziemnych ani nie powstanie żadna górka związana z ich
magazynowaniaem.
Ad.3 Masy roślinne powstające w wyniku okresowego koszenia nie będą traktowane
jako odpad, nie będą magazynowane ani wywożone. Wykaszana roślinność będzie
pozostawiana w miejscu koszenia jako naturalny nawóz, co w dłuższej perspektywie
pozytywnie wpłynie na żyzność ziemi na tej działce.
W związku z tym, że nie będzie przeprowadzana niwelacja terenu nie powstaną duże
masy ziemi, które podobnie jak masy roślinne nie będą magazynowane ani wywożone. Jak
opisano w pkt.2 powstałe niewielkie ilości masy ziemnej zostaną użyte w pierwszej kolejności

do zasypania zagłębień wykopanych na kable, uzupełnienie dołów, ewentualnie do złagodzenia
różnicy i tak niewielkich różnic wysokości terenu. Cała masa ziemna zostanie wykorzystana na
terenie działki inwestycyjnej.
Ad. 4 Do analizy skumulowanego odziaływania na środowisko uwzględniono:
•
farmę fotowoltaiczną o mocy do 3MW na działkach nr 373, 374/5, 375/2 w obrębie
Świerczyńsko – której dotyczy postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;
•
farmę fotowoltaiczną do 8 MW na działce nr 60/1 w obrębie Truszczanka – która
posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
•
farmę fotowoltaiczną do 6 MW na działce nr 56/1 w obrębie Truszczanka – która
posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
•
farmę fotowoltaiczną do 4 MW na działce nr 37/1 w obrębie Budy Porajskie – w
sprawie której toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
•
farmę fotowoltaiczną do 2 MW na działkach nr 247, 248, 249/1 w obrębie Wola
Nichcicka Stara – w sprawie której toczy się postępowanie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach;
•
farmę fotowoltaiczną do 1 MW na działce nr 178 w obrębie Milejów – która posiada
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
Analiza możliwego skumulowanego odziaływania na poszczególne komponenty środowiska:
•

Krajobraz

Podczas realizacji inwestycji nie istnieje potrzeba z wysokich urządzeń np. dźwigów.
Najwyższe urządzenia podczas realizacji oraz samej eksploatacji nie będą przekraczały
wysokości 5 m, a więc pozostaną bez wpływu na walory krajobrazowe. Stacja
transformatorowa będzie pomalowana na neutralny kolor, który nie będzie zwracał szczególnej
uwagi w krajobrazie. Wpływ farmy fotowoltaicznej ma charakter lokalny i nie będzie stanowiło
uciążliwości. Pozostałe instalacje również nie powinny powodować istotnych odziaływań na
krajobraz ponieważ równie będą się charakteryzować niewielką wysokością (niższą od
jakichkolwiek obiektów kubaturowych).
•

Klimat

Na etapie realizacji odziaływanie na klimat związane będzie ze spalaniem paliw
w silnikach samochodów i urządzeń pracujących na terenie inwestycji i związaną z tym emisją
gazów cieplarnianych. Należy podkreślić, że działanie to ma charakter marginalny ze względu
na niewielkie i krótkotrwałe zapotrzebowanie na transport. Eksploatacja instalacji OZE
zwłaszcza jeśli występuję w bliskim sąsiedztwie w dużej ilości wpływa wręcz pozytywnie na
klimat, ponieważ przekłada się na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych do produkcji energii,
a tym samym zmniejszenia się emisji gazów cieplarnianych. Poprzez realizacje większej liczby
instalacji fotowoltaicznych będzie miało miejsce kumulacja odziaływań w zakresie
niwelowania podatności i wrażliwości systemów energetycznych na zmiany klimatyczne.
Rozwiązanie to ma zatem pozytywny charakter.
•

Obciążenie istniejącej infrastruktury

Na etapie realizacji obciążenie będzie dotyczyło istniejącej infrastruktury drogowej, jednak w
przypadku tej formy przedsięwzięcia będzie ono niewielkie i ograniczone. Nie będzie miała tu
miejsca kumulacja ponieważ inwestycje te nie znajdują się w bespośrednim sąsiedztwie,
ponaddto są na innym etapie przygotowań w związku z czym ich realizacja będzie
prawdopodobnie również rozsunięta w czasie. W trakcie eksploatacji instalacje nie będą
wpływały na obciążenie infrastruktury, brak jest kumulacji tego rodzaju przedsięwzięć.
•

Fauna i flora

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą występować odziaływania na chronione
siedliska przyrodnicze, chronione gatunki fauny i flory, ponieważ ich obecności nie
stwierdzono na terenie przedsięwzięcia. Kumulacja inwestycji tego rodzaju w pobliżu może
sprzyjać wykształceniu się siedlisk łąkowych z zioło roślinnością i roślinami trawiastymi na
terenie przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie będzie również sprzyjało różnorodności
gatunkowej owadów (zróżnicowanie siedlisk i dostępność ziołorośli), małych ssaków
(dostępność bazy pokarmowej i miejsc schronienia), ptaków (urozmaicenie bazy pokarmowej)
oraz herpetofauny (wykształcenie zacienionych miejsc schronienia) w rejonie przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę, że znacząca powierzchnia gminy Rozprza ma taką charakterystykę jak
grunty na których mają powstać farmy to całkowity obszar nie wydaje się na tyle duży aby
jego przekształcenie mogło powodować istotne zmiany w całym okolicznym ekosystemie, to
jednak urozmaicenie zarówno typu siedliska, jak i składu gatunkowego, bazy pokarmowej i
typów schronienia dla wielu gatunków, ma pozytywny charakter.
•

Gleby i powierzchnia ziemi

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie miała miejsca kumulacja odziaływania
skumulowanego, ponieważ konstrukcje pod panele są kotwione poprzez wbijanie legarów na
głębokość 1-1,5m, bez konieczności prowadzenia wykopów. Nie wystąpią̨ zmiany w strukturze
edafonu w wyniku wbijania w nią̨ pali. Gleba zregeneruje się̨ w ciągu trzech miesięcy. W czasie
eksploatacji nie będzie odziaływań.
•

Wody powierzchniowe i podziemne, ścieki

Na etapie realizacji będą powstawały wyłącznie ścieki bytowe, zbierane w przeznaczonych do
tego celu mobilnych węzłach sanitarnych typu TOI TOI. Ryzyko rozlania paliw lub płynów
eksploatacyjnych zostanie ograniczone przez środki ochrony opisane w karcie, w związku
z czym ryzyko przedostania się ich do gruntu i wód zostało ograniczone. Podczas eksploatacji
moduły w przedmiotowej inwestycji mogą być myte jeśli wystąpi taka konieczność jednak nie
częściej niż 2 razy w ciągu roku. Do mycia będzie używana wyłącznie czysta woda.Nie
wystąpią odziaływania skumulowane w tym zakresie.
•

Odpady

Powstałe na etapie realizacji odpady będą segregowane, magazynowane zgodnie z wymogami
ustawy, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wytworzone odpady będą przekazywane
podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe, będą przekazane do
unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadów będą sprawdzani pod względem posiadanych pozwoleń́
zgodnie z ustawą o odpadach. Ze względu na małe prawdopodobieństwo realizacji inwestycji
w tym samym czasie nie dojdzie do kumulacji oddziaływań, ponadto niezależnie od położenia

inwestycji wytworzone odpady mogłyby trafić do tych samych firm zajmujących się odpadami.
Podczas eksploatacji może powstawać niewielka ilość odpadów, będzie ona jednak
zagospodarowywana przez firmy wykonujące prace konserwacyjne, nie przewiduje się
składowania odpadów na terenie inwestycji. Na etapie likwidacji powstanie największa liczba
odpadów, które będą mogły zostać poddane odzyskowi lub ponownemu wykorzystaniu w
niezmienionej formie po przejściu przeglądów technicznych. Nie będzie miała miejsca
kumulacja tych odziaływań, są one takie same niezależnie od położenia instalacji
fotowoltaicznej.
•

Emisja hałasu

Na etapie realizacji emisja hałasu będzie związana głównie z transportem i pracą urządzeń. Na
etapie eksploatacji odziaływania akustyczne będą związane z pracą stacji transformatorowej
oraz inwerterów. Na wszystkich planowanych farmach będą miały miejsce tego rodzaju
odziaływania podczas eksploatacji, jednak nie spowoduje to przekroczenia żadnych norm.
•

Emisja zanieczyszczeń powietrza

Na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczeń powietrza związana będzie z pracą urządzeń oraz
poruszaniem się samochodów ciężarowych dostarczających elementy instalacji. Ruch ten
będzie jednak niewielki. Jeśli dojdzie do realizacji inwestycji w tym samym czasie kumulacja
tego odziaływania nie będzie znacząca ze względu na odległości inwestycji oraz to, że emisja
ta jest naprawdę nie duża, a będzie to jedynie czasowa kumulacja. Podczas eksploatacji nie
będzie miała emisja zanieczyszczeń w związku z czym nie dojdzie również do jej kumulacji.
•

Emisja pola elektromagnetycznego

Na etapie realizacji nie wykorzystuje się urządzeń mogących być źródłem pola
elektromagnetycznego. Podczas eksploatacji farma fotowoltaiczna nie wytwarza pól
elektromagnetycznych o poziomach wpływających na stan środowiska. Nie będzie miała
miejsca kumulacja tego oddziaływania.

Informuję, że wnioskodawca nie planuje starać się o dofinansowanie na realizację
przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
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(data i podpis)

