
 

UZUPEŁNIENIE KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na 

działce nr ewid. 80, obr. Milejowiec, gm. Rozprza 

 

Dnia 23.09.2020 r.                                                   Sporządzający: Marcin Taborek 

…………………………………………….. 

 

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 

20.08.2020 r. znak WOOŚ.4220.594.2020.ARu, składam następujące wyjaśnienia: 

 

1. W załączeniu do niniejszego uzupełnienia przesyłam graficzne przedstawienie 

położenia zaplecza budowy, drogi dojazdowej, położenia paneli fotowoltaicznych 

oraz planowanego wpięcia do KSE. 

2. Głównym kryterium przy doborze przebiegu linii przyłączeniowej będzie 

minimalizacja ingerencji w środowisko naturalne. Planowana trasa przyłącza może 

potencjalnie przebiegać pod gruntami ornymi. Trasa przyłącza zostanie zaplanowana 

w taki sposób, aby uniknąć wycinki drzew. 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. 



Potencjalne miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przedstawiono na 

załączniku graficznym do niniejszego opracowania. 

Przy prowadzeniu trasy przyłącza elektroenergetycznego nie przewiduje się 

ingerencji w cieki wodne i rowy melioracyjne, tereny leśne, obszary wodno-błotne i 

inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszary wymagające 

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt 

lub ich siedlisk, a także obszary Natura 2000  i pozostałe formy przyrody, nie 

przewiduje się również ingerencji w obszary o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne, kulturowe i/lub archeologiczne. 

3. Przewiduje się zastosowanie inwerterów łańcuchowych trójfazowych, maksymalnie 

100 sztuk inwerterów o mocy akustycznej ok. 50 dB. Planuje się usytuowanie 

inwerterów na konstrukcjach wsporczych pod panele fotowoltaiczne. 

4. Stacja transformatorowa zlokalizowana będzie w możliwie jak największej 

odległości od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (przypuszczalnie min. 100 m 

od tej zabudowy). Przy założeniu, iż minimalna odległość stacji transformatorowej 

od zabudowy mieszkaniowej wyniesie 50 metrów, maksymalne natężenie dźwięku 

na granicy inwestycji będzie miało wartość w okolicy 30 dB – co jest wartością 

znacząco mniejszą od wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Wskazana maksymalna emisja 

hałasu generowana przez transformator dotyczy momentów, w których 

transformator pracuje pod pełnym, maksymalnym obciążeniem. W czasie godzin 

nocnych, gdy farma fotowoltaiczna nie będzie pracować, transformator będzie 

działać w stanie jałowym, w związku z czym emisja hałasu będzie dodatkowo 

znacząco niższa. 

 

 

5. Przewiduje się zastosowanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV w 

kolorze neutralnym dla otoczenia. 

6. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew. 



7. W rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o 

płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, uzdrowiska i obszary ochrony środowiskowej, nie 

występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 

lub archeologiczne. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na 

ww. obszary. 

8. Przedmiotowa inwestycja oraz obszar jej oddziaływania nie są położone w obrębie 

korytarzy ekologicznych. Najbliżej znajduje się korytarz Dolina Warty-Dolina 

Pilicy KPdC-10C w odległości ok. 415m od terenu inwestycji. Planowane 

przedsięwzięcie nie zagraża zachowaniu ciągłości korytarzy ekologicznych. 

Poniżej przedstawiono graficznie lokalizację planowanej inwestycji względem 

korytarzy ekologicznych. 

 

 

9. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wyznaczenie nieutwardzonych dróg 

wewnętrznych o szerokości max. 5 m oraz długości max. 600 m. Nie przewiduje się 

budowy utwardzonych placów manewrowych. Odwodnienie odbywać się będzie 

powierzchniowo, do grunty na nieutwardzony teren inwestycji. 



10. Dokumentację fotograficzną terenu działki, na której planuje się inwestycję wraz z 

wskazaniem miejsc wykonania zdjęć na mapie, dołączono w formie elektronicznej na płycie 

CD do niniejszego opracowania. 

11. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest w żaden sposób powiązane technologicznie z 

planowanym do realizacji przedsięwzięciem polegającym na budowie instalacji 

fotowoltaicznej na działce nr 79. W związku z wystąpieniem w sąsiedztwie przedmiotowej 

instalacji inwestycji o tym samym typie oddziaływań, oddziaływania te będą skumulowane. 

Kumulowanie się oddziaływań tych przedsięwzięć nie będzie miało znacząco negatywnego 

wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Emisja hałasu i oddziaływania pola 

elektromagnetycznego, pomimo skumulowania będzie nieznaczna. Również fakt, iż 

instalacje nie wytwarzają odpadów czy ścieków, do ich funkcjonowania nie potrzeba 

zasobów naturalnych sprawia, iż kumulowanie się tych przedsięwzięć nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska.  

12. Teren inwestycji położony jest w krajobrazie rolniczym w niewielkiej odległości od 

zabudowy wiejskiej. Występująca na tych terenach awifauna jest typowa dla otwartych pól i 

sąsiedztwa wiejskiej zabudowy. Głównymi gatunkami ptaków lęgowych na tego typu 

terenach są skowronek Alauda arvensis, pliszka żółta Motacilla flava, pliszka siwa 

Motacilla alba, kuropatwa Pedrix pedrix, mazurek Passer montanus. Są to gatunki 

pospolicie występujące. Ze względu na znajdujące się w sąsiedztwie terenu inwestycji 

stawy, wśród ptaków mogą wystąpić też gatunki typowe dla takich terenów, tj. Żuraw Grus 

grus, kaczki: krzyżówka Anas platyrhynchus, cyraneczka Anas crecca; kormorany 

Phalacrocorax carbo. 

Innymi grupami zwierząt występującymi w tego typu krajobrazie są płazy i gady. 

Płazy w tego typu środowisku reprezentuje powszechnie występująca ropucha szara Bufo 

bufo, a gady jaszczurka zwinka Lacerna agilis. 

Teren inwestycji uprawiany jest obecnie rolniczo, obsiewany przez rośliny uprawne, 

głównie zboża. 

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków 

roślin, zwierząt czy grzybów.  

 


