
KARTA INFORMACYJNA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

           

TEMAT OPRACOWANIA:    Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-
rozdzielczą średniego napięcia 

 

ADRES OBIEKTU:                     Milejowiec,  

 Gmina Rozprza 

 Powiat piotrkowski 

 Woj. łódzkie 

dz. o nr ewid. 80 

       

INWESTOR :                              JFS6 Sp. z o.o. 

                                           ul. Stefanii Sempołowskiej 4 

                                          95-200 Pabianice 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                                           ..…....................................... 

            Podpis Inwestora                                                                                            Sporządzający 

 

 

 

 

22 czerwca 2020 



 

1. Cel opracowania 

Celem wykonania niniejszego opracowania jest poddanie ocenie oddziaływania na środowisko 

planowanej inwestycji, polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia 

położoną na działce nr ewid. 80, obręb Milejowiec, gm. Rozprza. 

Wniosek o środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z niniejszą 

kartą informacyjną, wykonano, aby przedstawić założenia oraz charakterystykę planowanego 

przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Planowana inwestycja odpowiada na potrzeby stawiane Polsce m.in. w ramach programu ochrony 

klimatu. 

 

2. Podstawa prawna 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, projektowana inwestycja zaliczana jest 

do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Poniżej zamieszczone informacje dotyczące planowanej budowy instalacji fotowoltaicznej, 

spełniają wymogi odnoszące się do karty informacyjnej przedsięwzięcia określone w art. 62a ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 283 z późn. zm.). Przygotowując niniejsze opracowanie spełniono obowiązek ciążący na 

inwestorze – określony w art. 74 ust. 1 ww. ustawy, w związku z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko [Dz.U. z 2019 r., poz. 1839]. 

 

3. Ustawy i rozporządzenia 

1. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. 

2013, poz. 1235 z późn. zm.] oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ww. ustawy [Dz. U. 

2019.poz.1712]; 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333]; 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2013 poz. 21]; 

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [Dz. U.z 

2014 r. poz.1789 z póź.zm.]; 

5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [Dz. U. z 2011 

r. Nr 178, poz. 1060]; 



6. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z uwzględnieniem zmian 

dokonanych ustawą [Dz. U. 2017 poz. 1161]; 

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o 

promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji [Dz.U. 2020 poz. 843]; 

8. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2013, poz. 1232; z późn.zm.] 

oraz ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ww. ustawy [Dz.U.2019 poz.2166]; 

9. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2015, poz. 1651 z późn. zm.]; 

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

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

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

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

12. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. 2012 poz. 1109]; 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków [Dz.U. 2017 poz. 1416]. 

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

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

damage 

15. Dyrektywa Siedliskowa – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

16. Dyrektywa Ptasia – Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa. 

 

4. Rodzaj, cechy, skala i usytuowania przedsięwzięcia 

Teren Gminy Rozprza znajduje się w południowej części województwa łódzkiego. Teren gminy 

nie stanowi obszaru szczególnie atrakcyjnego turystycznie. Większość terenów gminy użytkowana jest 

w sposób rolny. Na terenie gminy głównymi kierunkami produkcji są zboża oraz hodowla bydła i trzody 

chlewnej. Prężnie rozwijają się również firmy usługowe. 

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się na działce objętej inwestycją nr ewid. 80, 

obręb Milejowiec oraz na działkach sąsiednich o nr 464 i 461 w obrębie Kłudzice, gm.. Sulejów. 

Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół planowanej inwestycji: 

- od strony wschodniej – teren drogi nr ewid. 463 

- od strony zachodniej – teren upraw rolnych i zabudowy 

- od strony północnej – teren upraw rolnych 

- od strony południowej – teren istniejącej zabudowy oraz drogi nr ewid, 463 

Planowana inwestycja w części zmieni przeznaczenie i sposób użytkowania terenu 

stanowiącego obszar upraw rolnych klasy S-RIVa, IVa, IVb i V. Teren inwestycji nie stanowi obszaru 



bogatego pod względem występowania fauny i flory, klasy gruntu przedstawiają ziemię mało 

urodzajną.  

Planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, składającej się z maksymalnie 

4000 paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego ogniwa od 220 Wp do 500 Wp wraz z niezbędną 

infrastrukturą energetyczną i kontenerową stacją transformatorową, konstrukcji wsporczych i 

elementów montażowych, inwerterów, na działce nr ewid. 80 w obrębie Milejowiec, gm. Rozprza.  

Projektowana instalacja fotowoltaiczna podłączona zostanie do krajowego systemu 

elektroenergetycznego linią kablową średniego napięcia oraz wpięta do istniejącej linii SN lub stacji 

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

 

 

Rys.1. Lokalizacja inwestycji na tle gminy Rozprza 

 

Teren nieruchomości objętej inwestycją stanowi obszar upraw rolnych usytuowany w północno-

wschodniej części gm. Rozprza. 

Instalacja składała się będzie z rzędów konstrukcji nośnych nachylonych względem gruntu pod 

kątem do 45 w kierunku południowym. Konstrukcje, na których zainstalowane zostaną panele 

fotowoltaiczne wykonane zostaną ze stali lub aluminium. Na każdej konstrukcji ułożone zostaną 

panele fotowoltaiczne. Panele połączone zostaną ze sobą kablami, które następnie wchodzić będą do 

inwerterów, z których energia przesyłana będzie liniami kablowymi do kontenerowej stacji 

transformatorowej. Powierzchnia działki objętej inwestycją wynosi 4,58 ha, z czego teren zajęty pod 

inwestycję stanowi obszar do 2,7 ha. Przez powierzchnię zabudowy należy rozumieć obszar zajęty 



przez panele fotowoltaiczne, kontenerową stację transformatorową, teren pomiędzy rzędami paneli, 

tymczasową drogę dojazdową itp. 

Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych wynosiła będzie od 4 do 8 m, a teren 

inwestycji zostanie ogrodzony. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom oraz ww. odległościom 

nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, w dalszym ciągu może stanowić w 

przeważającej części teren upraw rolnych.  

Dla terenu objętego wnioskiem gmina Rozprza nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytków. Na terenie 

inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak jest gatunków zwierząt objętych ochroną. Obszar 

inwestycji nie leży na terenie obszaru ograniczonego użytkowania, osuwania się mas ziemnych oraz 

obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, gatunków rolnych i 

leśnych. W związku z planowaną inwestycją na terenie inwestycji oraz na działkach sąsiednich nie 

występują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Teren inwestycji leży w rejonie o bardzo dobrym nasłonecznieniu rzędu 1100 kWh/m, w 

związku z tym zasadna jest budowa instalacji w wybranym przez inwestora miejscu. 

 

5. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną 

 

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję wykorzystywany jest jako obszar upraw rolnych. 

Teren inwestycji nie posiada zadrzewień i zakrzewień. Teren inwestycji nie koliduje z istniejącą oraz 

planowaną zabudową a także istniejącą infrastrukturą.  

Na badanym obszarze nie występują gatunki ptaków, które mogłyby być zagrożone ze względu 

na realizację przedsięwzięcia. Obszar lokalizacji inwestycji nie jest miejscem żerowania ptaków, 

płazów oraz innych gatunków zwierząt, a wynika to m.in. z corocznej orki oraz uprawy ww. terenów. 

Z racji tego, iż elektrownie fotowoltaiczne są instalacjami statycznymi, nie stanowią one żadnego 

zagrożenia dla przebywających w pobliżu zwierząt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planowaną powierzchnię potrzebną pod zabudowę inwestycji przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 1 Zestawienie wykorzystanej powierzchni działki 

Powierzchnia zabudowy 
Powierzchnia przewidziana pod 

cele inwestycyjne 
do 27 000 m2 

Moduły fotowoltaiczne do 10 000 m2 

Słupy stołów do 2,5 m2 

Stacje transformatorowe do 50 m2 

Słupy stołów i stacje 
transformatorowe RAZEM 

do 52,5 m2 

Teren zielony 
Teren biologicznie czynny pod 

modułami 
min. 26 947,5 m2 

 

 

6. Rodzaj technologii 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wykonana zostanie z modułów fotowoltaicznych 

monokrystalicznych lub polikrystalicznych, które będą zainstalowane na tzw. "stołach" pod kątem do 

45º w kierunku południowym.  

Ilość stołów pod panele fotowoltaiczne uzależniona będzie od mocy tychże paneli. Instalacja o 

mocy do 1 MW będzie zbudowana tzw. stołów w ilości dobranej na etapie projektowania uwzględniając 

zacienienie oraz teren przeznaczony do budowy. Odległość między rzędami stołów wynosić będzie od 

1 do 10 m w zależności od rodzaju konstrukcji. Jeżeli inwestor na etapie projektu 

budowlanego/wykonawczego zdecyduje się na zmianę tj. na zwiększenie lub zmniejszenie mocy panelu 

fotowoltaicznego, ilość stołów oraz rzędów automatycznie ulegnie zmniejszeniu/zwiększeniu ze 

względu na zmniejszenie bądź zwiększenie ilości paneli fotowoltaicznych. 

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej będzie możliwe za pomocą stacji transformatorowej, 

której moc zostanie dobrana na etapie projektu budowlanego/wykonawczego. Napięcie na uzwojeniu 

górnym wynosi do 16,5 kV a na uzwojeniu dolnym wynosi 0,4 kV. Przewiduje się zastosowanie 

transformatorów olejowych lub suchych żywicznych. Transformatory olejowe posiadają wbudowaną 

misę olejową, w której mieści się 100% oleju z transformatora co wskazuje na zabezpieczenie 

środowiska gruntowo – wodnego. Szczegółowy dobór transformatora zostanie ustalony na etapie 

projektu budowlanego/wykonawczego. 

Główną zaletą instalacji ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodność, lekkość oraz 

możliwość uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych w sposób czysty, 

cichy i praktycznie bezobsługowy. 



Wydajność systemu uzależniona jest przede wszystkim od nasłonecznienia uzyskiwanego w 

skali roku w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznych. Im większa ilość słonecznych dni i im 

mocniejsze promieniowanie tym więcej jesteśmy w stanie uzyskać energii elektrycznej z danej 

instalacji fotowoltaicznej. Produkcja energii elektrycznej przy pomocy modułów fotowoltaicznych 

odbywa się z relatywnie dużą sprawnością, wynoszącą 15-18%. Ta stosunkowo duża sprawność 

wynika z faktu, że energia promieniowania słonecznego zamienia się w energię elektryczną bez 

udziału ciepła. 

6.1. Budowa paneli fotowoltaicznych oraz pozostałych elementów 

Do zamiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną służą ogniwa 

słoneczne (fotoogniwa), a proces zamiany nosi nazwę konwersji fotowoltaicznej. Ogniwo 

fotowoltaiczne to krzemowa płytka półprzewodnikowa, wewnątrz której istnieje bariera potencjału 

(pole elektryczne), w postaci złącza p-n (positive – negative). Padające na fotoogniwo 

promieniowanie słoneczne wybija elektrony z ich miejsc w strukturze półprzewodnika, tworząc pary 

nośników o przeciwnych ładunkach (elektron z ładunkiem ujemnym i z ładunkiem dodatnim 

„dziura”, powstała po jego wybiciu). Ładunki te zostają następnie rozdzielone przez istniejące na 

złączu p-n pole elektryczne, co sprawia, że w ogniwie pojawia się napięcie. Wystarczy do 

ogniwa podłączyć urządzenie pobierające energię i następuje przepływ prądu elektrycznego. 

Ogniwa fotowoltaiczne najczęściej wykonuje się z krzemu, drugiego po tlenie najbardziej 

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

Moduł fotowoltaiczny przystosowany jest do pracy w temperaturach od -40
o
C do 85

o
C. 

Charakteryzuje się odpornością na uderzenia gradu z prędkością 23m/s o wielkości 25mm. Obciążenie 

statyczne (np. zalegający śnieg) kształtuje się na poziomie 4000 Pa do 5400 Pa. Pod względem 

przeciwpożarowym zaliczony jest do klasy C bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Przewiduje się zastosowanie do 4000 szt. paneli o mocy pojedynczego modułu od 220 W do 500 W. 

 

7. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

7.1. Wariant „0” 

Wariant ten polegać będzie na niepodejmowaniu działań związanych z budową inwestycji. 

Teren przewidziany pod inwestycję zostanie wówczas nie zagospodarowany. 

Rezygnacja z pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, 

wykorzystującego energię słońca przyczyni się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza. 

Do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych będzie, tak jak 

dotychczas wykorzystywany przede wszystkim węgiel, co powoduje powstawanie emisji 

dwutlenku węgla i innych zawiązków chemicznych, a w konsekwencji przyczynia się do 

globalnego ocieplenia klimatu. 



Nie podjęcie działań w celu zwiększenia pozyskiwania energii z OZE spowoduje 

pogłębienie efektu cieplarnianego i związanych z tym negatywnych skutków dla środowiska. 

Wybudowanie instalacji fotowoltaicznych będzie miało wpływ na ograniczenie 

produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych. 

Wariant pierwszy oznacza rezygnację z działań na rzecz pozyskiwania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych.  

Zaniechanie realizacji inwestycji ograniczy możliwość spełnienia celów zakładanych w 

programach rządowych i unijnych. 

Niepodjęcie przedsięwzięcia może przyczynić się do negatywnego oddziaływania na 

środowisko, także w skali ogólnopolskiej. 

 

7.2.  Wariant I – realizacyjny 

Wariant realizacyjny polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 

składającej się z max. 4000 paneli o mocy do 500 W każdy, na działce nr ewid. 80 w obrębie 

Milejowiec, gm. Rozprza. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w odległości min. 3 m od 

granicy z działkami sąsiednimi. Wysokość konstrukcji wyniesie do 7 m.  

Produktywność elektrowni kształtowała się będzie na poziomie 1000 MWh rocznie. 

W okresie eksploatacji inwestycji nie występują ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, 

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

środowiska. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie też negatywnie na zdrowie i życie ludzi oraz 

nie obniży wartości nieruchomości wokół terenu inwestycji. Teren inwestycji wokół, jak i pomiędzy 

rzędami paneli w okresie eksploatacji przedsięwzięcia pozostanie biologicznie czynny. Lokalizacja 

inwestycji w wariancie realizacyjnym nie koliduje z obszarami chronionymi, m. in. Natura 2000. 

Nie przewiduje się zastosowania wentylatorów do chłodzenia planowanej elektrowni 

fotowoltaicznej. Teren inwestycji zostanie ogrodzony. 

 

7.3. Wariant II – alternatywny 

Wariant alternatywny polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW na działce 

nr ewid. 80 w obrębie Milejowiec, gm. Rozprza. W celu realizacji inwestycji wykorzystane zostanie 

do ok. 2000 pojedynczych paneli umieszczonych na stalowych konstrukcjach. W wariancie tym nie 

przewiduje się zastosowania wentylatorów do chłodzenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej, 

przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycji. Wariant ten pozwoli na wyprodukowanie ok. 500 MWh 

czystej bezemisyjnej energii elektrycznej. 

W okresie eksploatacji inwestycji nie występują ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, 

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

środowiska. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie też negatywnie na zdrowie i życie ludzi oraz 



nie obniży wartości nieruchomości wokół terenu inwestycji. Teren inwestycji wokół, jak i pomiędzy 

rzędami paneli w okresie eksploatacji przedsięwzięcia pozostanie biologicznie czynny. 

 

7.4. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska – uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę wszystkie problemy środowiskowe jakie rozwiązuje instalacja 

fotowoltaiczna (elektrownia słoneczna), związane z koniecznością znacznego zwiększenia produkcji 

energii odnawialnej w skali kraju (wymóg UE) oraz wpływ na środowisko alternatywnych rozwiązań, 

wariantem najkorzystniejszym jest budowa instalacji fotowoltaicznej o docelowej mocy elektrycznej 

do 1 MW.  

Wariant najbardziej korzystny dla środowiska oznacza podjęcie inwestycji spełniającej wszystkie 

obowiązujące przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Budowa 

instalacji fotowoltaicznej w wariancie proponowanym przyniesie następujące korzyści środowiskowe: 

- produkcja energii odnawialnej, co pośrednio przyczynia się do ograniczenia emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery wytwarzanych w trakcie produkcji energii elektrycznej w 

konwencjonalnych źródłach energii, 

- ograniczenie emisji CO2 poprzez wytwarzanie energii bez spalania paliw kopalnych, 

- racjonalne i efektywne wykorzystanie energii słońca do produkcji energii odnawialnej. 

Brak realizacji przedsięwzięcia natomiast będzie miał w dalszej perspektywie negatywne skutki 

dla warunków życia człowieka i środowiska, nie zostaną stworzone możliwości ekologicznego i 

efektywnego zagospodarowania energii słońca, a także nie zostanie ograniczona emisja dwutlenku węgla 

do atmosfery. 

Z przedstawionych informacji wynika, że najkorzystniejszym wariantem dla środowiska będzie 

proponowany wariant II. Budowa instalacji fotowoltaicznej w m. Milejowiec, gm. Rozprza przyniesie 

wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz nie spowoduje uciążliwości dla środowiska. 

 

7.5. Uzasadnienie wyboru wariantu przewidzianego do realizacji 

Argumenty za wyborem wariantu I: 

 - dogodne warunki przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej; 

- głównym celem budowy instalacji fotowoltaicznej nie jest dodatkowa produkcja energii 

elektrycznej, lecz ograniczenie emisji spalin z kominów elektrowni węglowych. 

- Do wyprodukowania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych zużywa się 

głównie węgiel, co powoduje emitowanie do atmosfery: CO2, CO, SO2, Nox oraz pyły. Natomiast 

każda megawatogodzina czystej energii pochodzącej ze źródła odnawialnego pozwoli zredukować 

szkodliwe dla zdrowia i środowiska toksyczne spaliny towarzyszące produkcji energii w źródłach 

konwencjonalnych o w/w ilości. 



- Ponadto realizacja inwestycji w wariancie proponowanym przyczyni się do realizacji celów 

zawartych w Dyrektywie 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na 

rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, w której zawarto m.in. 

następujące cele i sformułowania: 

- wspólnota uznaje potrzebę wspierania odnawialnych źródeł energii elektrycznej za sprawę 

priorytetową, 

- wsparcie dla działań na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinno być zgodne 

z innymi celami Wspólnoty, w szczególności z tymi, które odnoszą się do wykorzystania energii 

słonecznej, 

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

OZE, 

- obowiązek zapewnienia pierwszeństwa w dostępie do sieci energii wytwarzanej w OZE i 

ustanowienia standardów usług sieciowych dla wytwórców tej energii jest nałożony Dyrektywą 

2003/54/WE, 

- wprowadzenie obowiązku zapewnienia ułatwień potencjalnym inwestorom w procedurach 

administracyjnych lokalizacji i budowy OZE. 

 

8. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzonych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

Jednym z głównych zagrożeń cywilizacyjnych jest stale rosnąca na świecie emisja 

zanieczyszczeń do atmosfery w postaci gazów i pyłów. Głównym sprawcą tego stanu rzeczy jest 

sektor energetyczny.  

Kraje Unii Europejskiej postanowiły aktywnie uczestniczyć w radykalnej redukcji poziomu 

zanieczyszczeń utożsamiając tę emisję ze zmianami klimatycznymi na Ziemi. Polska zobowiązała się 

do ograniczenia poziomu zanieczyszczeń o 20 % do roku 2020. Zobowiązania te muszą być 

realizowane tylko poprzez intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji 

fotowoltaicznych. Zatem, rozwój tego rodzaju źródeł to realny sposób na ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

Włączenie do pracy odnawialnego źródła energii powoduje automatyczne ograniczenie 

produkcji energii elektrycznej w konwencjonalnym systemie elektroenergetycznym, a tym samym 

redukcję zanieczyszczeń emitowanych przez ten system. Funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych 

jako odnawialnego źródła energii, przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Jednym z takich źródeł ograniczających emisję zanieczyszczeń jest planowana elektrownia 

fotowoltaiczna w m. Milejowiec. 

Energia słoneczna jest czystą ekologicznie formą energii i charakteryzuje się szeregiem 

pozytywnych cech: brak zanieczyszczeń do powietrza; uniknięcie zmian stosunków wodnych i 

odgrzewania wód powierzchniowych; jest to technologia prawie bezodpadowa – na etapie eksploatacji 



wytwarzane są odpady związane wyłącznie z pracami konserwacyjno-naprawczymi; brak eksploatacji 

kopalń głębinowych lub powierzchniowych i zagrożenia promieniowaniem jonizującym. 

 

8.1. Etap budowy inwestycji 

8.1.1. Wpływ na ludzi 

Uciążliwości w postaci nadmiernego hałasu mogą wystąpić w czasie transportu pracowników 

na teren budowy, transportu materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych oraz samego 

montażu. 

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje się na ok. 90-100 dB, jednakże prace 

prowadzone będą w porze dziennej co znacznie ograniczy niekorzyść związaną z budową inwestycji. 

Oddziaływanie na ludzi na etapie budowy będzie przejściowe, ograniczone do godzin dziennych, które 

całkowicie ustanie po zakończeniu budowy. 

 

8.1.2. Wpływ na szatę roślinną 

Planowana elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w obrębie pól pozostających w 

intensywnym użytkowaniu. Lokalizacja elektrowni i jej infrastruktury nie będzie wymagała ingerencji 

w cenną szatę roślinną, w tym siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, gdyż 

brak jest takich gatunków i siedlisk objętych ochroną prawną w miejscu lokalizacji projektowanej 

instalacji fotowoltaicznej. 

Teren inwestycji nie jest także miejscem występowania roślin i grzybów objętych ochroną 

gatunkową i/lub posiadających status ginących lub zagrożonych wyginięciem. 

 

8.1.3. Wpływ na faunę 

Wpływ na świat zwierząt nie będzie istotny. Elektrownia zostanie zlokalizowana na terenach 

intensywnie użytkowanych rolniczo, niestanowiących atrakcyjnego siedliska dla zwierząt. Główne 

oddziaływanie na faunę związane będzie z hałasem wytwarzanym przez maszyny budowlane. W 

związku z występowaniem drgań i hałasu towarzyszących budowie może nastąpić ewentualna 

okresowa migracja fauny żyjącej na tym obszarze lub na terenach otaczających, z wyjątkiem 

gatunków łatwo podlegających synantropizacji o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 

warunków środowiskowych. 

W trakcie realizacji prac ziemnych związanych z wykopami pod linie elektroenergetyczne w 

ramach zabezpieczenia przewiduje się ogrodzenie terenu prac siatką o oczkach nie większych niż 0,5 

cm i wysoką, na co najmniej 50 cm, która będzie wkopana w ziemię, co uniemożliwi przedostawanie 

się płazów i innych drobnych zwierząt. Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefie 

zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce o zbliżonej charakterystyce. W celu wyeliminowania 

potencjalnej śmiertelności płazów i małych ssaków wszelkie wykopy planuje się realizować krótkimi 

odcinkami, nadzorując obecność zwierząt. 



 

8.1.4. Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe 

Elementem wyróżniającym badaną powierzchnię jest występowanie kompleksów pól z uprawami 

zbóż oraz brak dużych cieków wodnych. W związku z tym nie prognozuje się negatywnego wpływu 

inwestycji na wody powierzchniowe. 

Wszelkie roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z normami narzuconymi prawem 

budowlanym i przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wytycznymi producentów instalowanych 

urządzeń. Zostaną podjęte działania zmierzające do utrzymania należytego stanu technicznego urządzeń 

i maszyn w celu zminimalizowania możliwości wycieków substancji niebezpiecznych do środowiska 

gruntowo-wodnego. Całość prac wykonywać będą osoby mające wymagane certyfikaty i dopuszczenia. 

Prace związane z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie oraz tankowanie pojazdów odbywać się 

będzie poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Odpady komunalne i budowlane powstające w 

trakcie budowy będą składowane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i wywożone poza plac 

budowy przez wyspecjalizowane firmy. 

 

8.1.5. Wpływ na powietrze atmosferyczne  

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie przyczyni się do powstawania znaczącego zagrożenia 

środowiska w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza.  

Na etapie realizacji inwestycji jedynym źródłem zanieczyszczenia powietrza będą pojazdy 

samochodowe transportujące sprzęt i urządzenia oraz pracujące maszyny i urządzenia budowlane. 

Wykorzystywany sprzęt będzie źródłem nieznacznego pylenia wtórnego, mogącego powstawać 

podczas poruszania się pojazdów na drogach gruntowych. Nie stanowi on większego zagrożenia dla 

zasobów przyrodniczych i dla ludzi. 

Emisja gazów silnikowych również nie będzie stanowić większego zagrożenia dla zdrowia i 

życia ludzi oraz dla zasobów przyrodniczych, gdyż stężenia tych gazów będą wielokrotnie niższe od 

dopuszczalnych. 

 

8.1.6. Wpływ na powierzchnię ziemi 

Oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznej będzie miało związek z niezbędnymi robotami 

ziemnymi jakie należy wykonać w celu posadowienia konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, 

kontenerową stację transformatorowo-rozdzielczą, trasy kablowej itd. 

Efektem tego będzie naruszenie wierzchniej warstwy gruntu w celu konieczności budowy 

konstrukcji elektrowni fotowoltaicznej, prac ziemnych w celu przygotowania wykopu pod kable 

energetyczne, samego montażu paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz stacją 

transformatorową. Po zakończeniu prac teren inwestycji zostanie obsiany trawą niskorosnącą, która 

będzie koszona raz/dwa razy do roku w zależności od szybkości wzrostu. 



Wszelkie prace związane z montażem konstrukcji oraz paneli fotowoltaicznych wykonane 

zostaną ręcznie lub przy użyciu niewielkiego sprzętu montującego, jednakże bez konieczności 

wprowadzania wielkogabarytowego sprzętu budowlanego. 

Budowa konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych nie wymaga wykonywania fundamentów i 

wykopów. Prace związane z realizacją inwestycji nie spowodują znaczących przekształceń w 

środowisku glebowym. 

 

8.1.7. Ilość wytwarzanych odpadów na etapie budowy inwestycji oraz ich wpływ 

na środowisko 

Odpady wykorzystywane na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji, zostały podane w tabeli 

poniżej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10). Odpady powstałe na etapie realizacji zostaną zagospodarowane przez 

uprawnionych odbiorców. Tworzywa sztuczne zostaną przekazane firmie posiadającej zezwolenie na 

gospodarowanie odpadami budowlanymi w celu wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia na 

składowisku odpadów obojętnych. Pozostałe odpady znajdują się na liście odpadów, które można 

przekazywać indywidualnym odbiorcą do wykorzystywania np. w celu drobnych remontów. Transport 

odpadów będzie się odbywał głównie pojazdami odbiorców lub na zlecenie usługi przez firmę 

posiadającą zezwolenie na ich przewóz. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca może je także 

przewozić we własnym zakresie do miejsc odbioru. W trakcie prowadzenia prac montażowych odpady 

będą magazynowane na terenie placu budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych w sposób 

nie kolidujący z prowadzonymi robotami i spełniającymi wymogi BHP. Odpady będą magazynowane 

selektywnie według rodzaju kodu i asortymentu gabarytowego w pojemnikach odbiorców lub w 

uporządkowanych pryzmach. Przed oddaniem elektrowni do użytku wszystkie odpady zostaną 

przekazane a teren ostatecznie uporządkowany. 

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 odpady przestaną powstawać. 

Inwestor zamierza prowadzić na terenie inwestycji działania zmierzające do minimalizacji 

wytwarzania odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez:  

- stosowanie takich sposobów produkcji, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają 

utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilości, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na 

środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 

- postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadów, 

- odpady będą przekazywane podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, 



- odpady będą magazynowane na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, 

- odpady będą zbierane w sposób selektywny, 

- odpady możliwe do wykorzystania i przetwarzania będą również przekazywane uprawnionym 

podmiotom celem realizowania tych procesów zgodnie z wymogami ustawy, 

- odpady przeznaczone do składowania będą magazynowane jedynie w celu zbierania 

odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów (okres magazynowania – czas 

trwania prac budowlano-montażowych). 

 

 Zestawienie odpadów potencjalnie powstających w czasie realizacji przedsięwzięcia 

Lp. 
Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Przybliżona 
ilość [Mg] 

1 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 0,04 

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,04 

3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,04 

4 15 01 04 Opakowania z metali 0,04 

5 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0,56 

6 17 01 82 Inne, niewymienione odpady budowlane 0,004 

7 17 04 05 Żelazo i stal 0,90 

8 17 04 11 Kable, inne niż wymienione w 17 04 10 0,11 

9 17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03 0,83 

10 20 01 39 Odpady metali nieżelaznych 0,004 

11 20 03 04 Tworzywa sztuczne 0,04 

12 
17 04 02 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 
0,40 

13 12 01 02 Aluminium 0,75 

RAZEM 3,758 

 

8.1.8. Wpływ na klimat akustyczny 

Oddziaływanie hałasu, które wystąpi w czasie budowy obiektów elektrowni słonecznych 

będzie związane z przygotowaniem placu i całej infrastruktury. Klimat akustyczny będzie kształtowany 

głównie przez pracujący sprzęt budowlany oraz środki transportu dowożące materiały budowlane, np. 

samochody samowyładowcze. Pojazdy technologiczne jak również środki transportu stanowią źródła 

hałasu o poziomie 88 - 95dB. Należy jednak zaznaczyć, że będą one pracowały wyłącznie w 

trakcie realizacji budowy. 



Tak, więc w czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu, która zakończy się z chwilą 

zakończenia prac i nie będzie stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego na tym terenie. 

 

8.2. Etap eksploatacji 

8.2.1. Konserwacja oraz awarie 

Planowana farma fotowoltaiczna nie wymaga częstych konserwacji oraz obsługi. W 

częstotliwości ok. 2 razy do roku wykonywane zostaną prace konserwacyjne takie jak mycie paneli 

oraz przegląd elementów konstrukcyjnych. 

Mycie paneli wykonywane zostanie ręcznie za pomocą wody destylowanej bez użycia 

jakichkolwiek detergentów.  

8.2.2. Wpływa na szatę roślinną 

Na tym etapie nie będą podejmowane żadne działania, które będą powodować jakiekolwiek 

niekorzystne zjawiska dla roślinności.  

W czasie eksploatacji planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność częstego wjazdu na teren 

zajęty pod lokalizację instalacji. Prace konserwacyjne i remontowe zostaną zaplanowane w taki 

sposób, aby wykonane były w okresie po zbiorach lub orce, gdy teren uprawianej działki nie posiada 

bogatej roślinności.  

 

8.2.3. Wpływ na faunę ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy 

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie powinna negatywnie oddziaływać na ptaki i 

nietoperze.  

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. „Widok stawu” 

eliminowany jest poprzez zastosowanie przerw technologicznych pomiędzy stołami. Przerwa 

technologiczna wynika z zastosowanego kąta pochylenia paneli fotowoltaicznych i wacha się w 

przedziale od 2 do 9 m. Zastosowanie aluminium na konstrukcję panelu fotowoltaicznego powoduje 

wyeliminowanie efektu parzenia w łapki ptaków z uwagi na szybkie rozprowadzenie energii 

promieniowania słonecznego w otoczeniu. 

 

8.2.4. Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Elektrownia fotowoltaiczna w czasie eksploatacji nie będzie źródłem jakichkolwiek emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, a więc nie będzie wywierać szkodliwego wpływu na stan powietrza 

atmosferycznego. W trakcie jej pracy nie zachodzą żadne procesy technologiczne powodujące emisję 

pyłów i gazów do atmosfery. 

 



8.2.5. Odpady powstające na etapie eksploatacji inwestycji 

W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstawać mogą niewielkie ilości odpadów 

związanych z serwisowaniem urządzeń. Powstawać mogą następujące odpady: 

16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 12 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

Wszystkie te wymienione odpady powstawały będą w wyniku przeprowadzenia prac serwisowych 

elektrowni. Nie ma potrzeby magazynowania odpadów na tym etapie. Powstałe odpady zostaną 

zagospodarowane oraz unieszkodliwione przez specjalne firmy niezwłocznie po ich wytworzeniu. W 

przypadku uszkodzenia pojedynczych paneli lub ich zużycia zostaną przekazane specjalistycznym 

firmom i poddane recyklingowi. 

 

8.2.6. Wpływ na klimat 

Projektowana elektrownia fotowoltaiczne nie będzie powodować zauważalnych zmian w 

warunkach termicznych. Jednakże, globalnie odziaływanie tego rodzaju inwestycji uważanych za 

elektrownie ekologiczne należy uznać za szczególnie korzystne dla uwarunkowań klimatycznych i 

bioklimatu. 

 

8.2.7. Wpływ na krajobraz naturalny 

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 w terenach, na których wcześniej nie występowały. 

Planowana inwestycja składała się będzie z paneli posadowionych na konstrukcjach o 

wysokości do 7 m, stąd też nie będzie miała znaczącego wpływu na krajobraz.  

 

8.2.8. Oddziaływanie na środowisko, w szczególności na dobra materialne, 

zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 

szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

W rejonie oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się szkoły, szpitale, obiekty 

użyteczności publicznej lub militarnej. Na obszarze, gdzie ma być zlokalizowana farma nie występują 

zabytki i dobra kultury, a więc nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki, bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową. 



W fazie użytkowania – eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie będzie emitowany hałas. Nie 

będzie więc on negatywnie oddziaływać na tereny sąsiedzkie bezpośrednie i w dalszej odległości od 

inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływania akustycznego 

wykraczającego poza zasięg oddziaływania przedsięwzięcia. W fazie eksploatacji inwestycji 

urządzeniami, które będą  generowały hałas akustyczny są inwertery oraz transformator. Moc 

akustyczna transformatora wynosi do ok. 75 dB, jednak transformator umieszczony będzie w 

kontenerowej stacji transformatorowej, tłumiącej dodatkowo generowany hałas.  W związku z tym, że 

zarówno inwertery jak i transformator generują hałas punktowy o niewielkim zasięgu, nie przewiduje 

się przekroczenia poziomu 45 dB na granicy działki inwestycyjnej. 

Zestawienie wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu punktowego zestawiono w 

poniższej tabeli. 

Tab.1. Wartości poziomu dźwięku w poszczególnych odległościach od stacji transformatorowej 

 

 

8.3. Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z demontażem podzespołów 

elektrowni fotowoltaicznej, w skład których wchodzi wiele wartościowych materiałów jak żelazo, 

krzem, miedź, stal, aluminium. Materiały te zostaną przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym 

podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu ich odzysku, a 

następnie recyklingu.  Wśród innych odpadów jakie powstaną podczas demontażu instalacji 

fotowoltaicznej, znajdą się m.in.: gruz, gleba, tworzywa sztuczne, ceramika, materiały izolacyjne oraz 

oleje czy płyny robocze. Gleba może zostać wykorzystana do uzupełnienia ewentualnych ubytków mas 

ziemnych. 

Odpady niebezpieczne zostaną unieszkodliwione przez niezależne podmioty posiadające 

zezwolenia w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy prawidłowym wykonaniu rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik oraz 

zgodnym z prawem zagospodarowania odpadów, nie prognozuje się negatywnego wpływu odpadów 

powstających w fazie likwidacji inwestycji. 

Emisja hałasu związana z etapem rozbiórki instalacji nie będzie znacząco różnić się od emisji 

hałasu podczas fazy budowy. Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w 

jego pobliżu będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe 



używane do celów transportowych. Prace prowadzone będę wyłącznie w porze dziennej. Zjawisko 

wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony. 

Inwestor zwróci szczególną uwagę, aby po likwidacji przedsięwzięcia przywrócić pierwotny stan 

krajobrazu sprzed realizacji inwestycji. 

 

9. Przewidywana ilość wykorzystania wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

9.1. Etap budowy 

W trakcie budowy elektrowni fotowoltaicznej zakłada się następujące zużycie materiałów, 

surowców, paliw oraz energii: 

Beton – ok. 12 m3 

Stal – ok. 200 Mg 

Olej napędowy – 15 m3 

Woda na cele socjalne i porządkowe – ok. 1,5 m3/d 

Energia elektryczna – ok. 20 kW/h 

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. 

 

9.2. Etap eksploatacji 

Planuje się mycie paneli raz/dwa razy w roku, bez użycia detergentów. Do tego celu zostaną 

użyte szczotki (czyszczenie na sucho) lub też woda destylowana bez żadnych substancji chemicznych. 

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

wyniesie ok: 50-90 m3/rok w celu mycia paneli. 

Do koszenia trawy na terenie inwestycji orientacyjne zużycie paliwa do kosiarek wyniesie ok. 3 

m3/rok. 

Produkcja energii będzie odbywała się w wyniku zamiany energii słońca w energię elektryczną. 

Instalacja fotowoltaiczna do funkcjonowania nie potrzebuje zaopatrzenia w wodę, w kanalizację, w 

gaz ani w ciepło, jedynie do monitorowania i kontroli potrzebuje do ok. 20 MWh energii elektrycznej 

rocznie pobranej z sieci. 

 

9.3. Etap likwidacji 

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

będzie podobna do ich zużycia na etapie budowy. 

 

10. Rozwiązania chroniące środowisko 

Prace związane z realizacją i eksploatacją inwestycji polegającej na budowie instalacji 

fotowoltaicznej, nie wpłyną w stopniu zauważalnym negatywnie na środowisko naturalne. 



Nie przewiduje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu 

(technologia ustawienia specjalnych stołów nie wymaga fundamentów lub dokonywania wykopów). 

Dopuszcza się płytkie wbijanie nóg stołów, a użyte materiały nie będą zanieczyszczać środowiska. 

Jeżeli dojdzie do realizacji niewielkich prac ziemnych, rzeźba terenu zostanie przywrócona do 

pierwotnego stanu. Nie przewiduje się także ingerencji w ewentualne rowy melioracyjne na 

przedmiotowym terenie ani w jego sąsiedztwie. 

Ukształtowanie terenu inwestycji jest płaskie tak jak bezpośrednio przyległy teren. Inwestycja nie 

wpłynie znacząco na estetykę krajobrazu. Na działce, gdzie planowana jest inwestycja nie znajduje się 

żaden zbiornik wodny, który dla płazów może być miejscem przystępowania do rozrodu. Nie ma więc 

zagrożenia zniszczenia miejsca rozrodu płazów i korytarzy przemieszczania się gatunków związanych 

ze środowiskiem wodno-błotnym. Dodatkowo 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. 

Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji oraz zastosowanie ogrodzenia z 

siatki, brak wysokiej podmurówki ok. 20 cm spowoduje, że teren inwestycji nie będzie stanowił 

bariery dla drobnych zwierząt.  

Drzewa znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac zostaną zabezpieczone za pomocą osłon z 

deskowania i/lub z maty słomianej lub juty do wysokości ok. 1,5 m i będzie obejmować cały obwód 

pnia. Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa nie będą prowadzone wykopy, składowane 

żadne materiały budowlane, nie będą wykonywane prace związane z zagęszczeniem gruntu, a także nie 

będzie odbywał się ruch pojazdów ciężkich. W trakcie realizacji prac ziemnych związanych z wykopami 

np. pod linie elektroenergetyczne w ramach zabezpieczenia przewiduje się ogrodzenie terenu prac siatką 

o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50 cm, która będzie wkopana w ziemię, 

co uniemożliwi przedostawanie się płazów i innych drobnych zwierząt. Wszystkie drobne kręgowce 

bytujące w ogrodzonej strefie zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce o zbliżonej charakterystyce. 

W celu wyeliminowania potencjalnej śmiertelności płazów i małych ssaków wszelkie wykopy planuje 

się realizować krótkimi odcinkami, nadzorując obecność zwierząt. 

Wszelkie roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z normami narzuconymi prawem 

budowlanym i przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wytycznymi producentów instalowanych 

urządzeń. Zostaną podjęte działania zmierzające do utrzymania należytego stanu technicznego urządzeń i 

maszyn w celu zminimalizowania możliwości wycieków substancji niebezpiecznych do środowiska 

gruntowo-wodnego. Całość prac wykonywać będą osoby mające wymagane certyfikaty i dopuszczenia. 

Prace związane z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie oraz tankowanie pojazdów odbywać się 

będzie poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Odpady komunalne i budowlane powstające w 



trakcie budowy będą składowane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i wywożone poza plac 

budowy przez wyspecjalizowane firmy. 

Aby dodatkowo zminimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko zostaną przyjęte 

następujące rozwiązania: 

Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w instrukcji eksploatacji obiektów, która określi sposoby postępowania podczas eksploatacji, a także 

w przypadkach stanów awaryjnych. 

 

11. Pole elektromagnetyczne instalacji fotowoltaicznych 

Dopuszczalne poziomy możliwości emisji pola magnetycznego do środowiska określone zostały 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów.  

W przypadku planowanej inwestycji, zostanie ona posadowiona na terenie rolnym oddalonym od 

najbliższej zabudowy o min. 50 m, w związku z tym nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie 

elektromagnetyczne. 

Transformatory umieszczone zostaną w kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 

wykonanej z betonu oraz elementów stalowych, które skutecznie ograniczą oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych. 

 

12. Oddziaływanie transgraniczne 

Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 80 w obrębie 

Milejowiec, gm. Rozprza, nie będzie powodowała oddziaływania transgranicznego.  

 

13. Ubieganie się o dofinansowanie 

Inwestor planuje wystąpienie o pozyskanie funduszy z środków unijnych na cele budowy 

planowanej inwestycji, jednakże obecnie nie jest możliwe wskazanie nazwy funduszu czy też 

instytucji, do której taki wniosek zostanie przedłożony. 

 

14. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o 

ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego odziaływania 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.  

W promieniu 30 km od planowanej inwestycji stwierdzono obszarowe formy ochrony przyrody: 

 



REZERWATY 

Nazwa [km] 

Las Jabłoniowy 7.58 

Meszcze  9.93 

Lubiaszów 10.10 

Dęby w Meszczach 10.82 

Jaksonek 11.40 

Błogie 16.29 

Wielkopole 16.45 

Gaik  17.35 

Czarny Ług - otulina 18.05 

Czarny Ług 18.10 

Twarda 20.11 

Diabla Góra  21.51 

Jawora 22.48 

Niebieskie Źródła 25.58 

Jeleń  27.82 

Sługocice 28.33 

 
PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina 0.60 

Sulejowski Park Krajobrazowy 5.62 

Spalski Park Krajobrazowy - otulina 25.26 

 
PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Kampinoski Park Narodowy 24.73 

 
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Doliny Wolbórki 14.36 

Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu 16.08 

Doliny Widawki 17.06 

 

 
 
 



ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Majowa Góra 28.98 

 
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 9.07 

Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 10.10 

Dolina Czarnej PLH260015 12.18 

Wielkopole - Jodły pod Czartorią PLH100031 16.45 

Dąbrowy w Marianku PLH100027 16.67 

Łąka w Bęczkowicach PLH100004 17.00 

Lasy Gorzkowickie PLH100020 22.24 

Niebieskie Źródła PLH100005 25.58 

Lasy Smardzewickie PLH100024 26.15 

Dolina Górnej Pilicy PLH260018 29.14 

Łąki Ciebłowickie PLH100035 29.38 

 
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Nazwa [km] 

Groty Nagórzyckie 22.97 

 

 

15. Wpływ inwestycji na jednolite części wód 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na jednolite części wód powierzchniowych oraz 

podziemnych na terenie oraz w otoczeniu projektowanej inwestycji. 

Planowana inwestycja położona jest w części wód powierzchniowych „Bogdanówka”, która 

wchodzi w skład dorzecza Wisły. Teren inwestycji leży na terenie zlewni PLRW200019254529. 

W przypadku jednolitych części wód podziemnych, planowana inwestycja leży na obszarze 

PLGW200084 nazwa 97. Status JCWP i JCWPd kształtuje się następująco: stan ilościowy – dobry, 

stan chemiczny – dobry, ocena zagrożenia nie osiągnięcia dobrego stanu ilościowego - niezagrożona 

 


