
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 21.12.2020 r.                                                   Sporządzający: Natalia Jędrysek 

…………………………………………….. 

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

10.12.2020 r. znak WOOŚ.4220.787.2020.MOl, składam następujące wyjaśnienia: 

1. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się planowane do realizacji 

przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 79 obręb 

Milejowiec, która bezpośrednio sąsiaduje z przedmiotowym terenem inwestycji. Obszary 

oddziaływań tych inwestycji będą zatem skumulowane. 

 



Kumulowanie oddziaływań na etapie prac budowlanych nie będzie miało miejsca, ponieważ farmy 

fotowoltaiczne nie będą realizowane w tym samym czasie. Są to inwestycje realizowane przez 

różnych inwestorów i ich jedynym powiązaniem jest sąsiadująca lokalizacja.  

Na etapie eksploatacji kumulowane oddziaływania można rozbić na następujące komponenty: 

 Oddziaływanie na krajobraz - Instalacja nie powoduje istotnych oddziaływań na krajobraz ze 

względu na niewielką wysokością instalacji (nie większa niż wysokość domków jednorodzinnych 

czy drzew typowych dla okolicy). Potencjalnie możliwe jest jedynie czysto subiektywne opiniowanie 

wpływu na krajobraz, zależne od osobistych odczuć i upodobań każdego człowieka.  

 Oddziaływanie na powietrze – Instalacja paneli fotowoltaicznych w czasie eksploatacji nie generuje 

żadnych zanieczyszczeń do powietrza. Energia elektryczna generowana przez instalacje, zastępuje 

energię produkowaną z elektrowni konwencjonalnych – w Polsce głównie węglowych, zatem 

możliwa jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (SOx, NOx, CO2, pyły itd.). Zwiększenie 

mocy zainstalowanej może zatem jedynie pozytywnie wpływać na jakość powietrza. 

 Oddziaływanie akustyczne – maksymalny hałas generowany przez transformator może wynosić 75 

dB. Jest to jednak wartość maksymalna, a dodatkowo nie uwzględnia ona wygłuszenia 

transformatora przez kontenerową stację. Ze względu na wielkość instalacji można oszacować, że 

odległość między stacjami transformatorowymi sąsiednich instalacji będzie wynosić minimum 

około 50 metrów. Zgodnie z poniższą tabelą, poziom natężenia dźwięku transformatora 

działającego z pełną mocą na odległości 50 metrów od stacji, wynosi około 30 dB i jest to na 

granicy słyszalności. Stacje trafo farm fotowoltaicznych znajdujących się na terenie innych 

inwestycji będą oddalone na tyle daleko od siebie, że fizycznie niemożliwe będzie nakładanie się 

zanieczyszczeń hałasem. W związku z powyższym nie ma mowy o kumulowaniu się negatywnego 

oddziaływania akustycznego. 

 

 Oddziaływanie na gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne – ze względu na brak produkcji 

odpadów, ścieków i innych zanieczyszczeń, które potencjalnie mogą dostać się do gruntu żadna z 

instalacji nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko zatem oddziaływania nie mogą się 

kumulować. 

 Oddziaływania elektromagnetyczne – zgodnie z wieloma opracowaniami na ten temat farma 

fotowoltaiczna może potencjalnie generować pole elektromagnetyczne tysiące razy słabsze niż 

naturalne pole magnetyczne Ziemi. W związku z tym generowane pole nie będzie miało 

najmniejszego wpływu na otacząjące środowisko oraz na ludzi. 



 Obciążenie infrastruktury – farmy fotowoltaiczne są obiektami bezobsługowymi przez co nie istnieje 

problem wzrostu intensywności obciążenia infrastruktury drogowej. Do farmy fotowoltaicznej 

sporadycznie będzie dojeżdżać jedynie obsługa zapewniająca czystość paneli fotowoltaicznych oraz 

ewentualne koszenie trawy. Dojazd do instalacji realizowany będzie samochodami osobowymi, nie 

będzie potrzeby używania ciężkiego sprzętu w czasie eksploatacji instalacji. Instalacja nie 

wykorzystuje istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu (brak doprowadzonej wody, kanalizacji 

przyłącza nN do instalacji). Wyprowadzenie mocy z inwestycji będzie realizowane za pomocą 

projektowanego przyłącza SN i będzie bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lokalnego OSD. 

 Po zakończeniu etapu eksploatacji instalacji, farma fotowoltaiczna zostanie zdemontowana a teren 

inwestycji będzie przywrócony do poprzedniego postaci. Nie będzie on zdegradowany przez 

inwestycję zatem zlokalizowanie kilku podobnych inwestycji koło siebie nie będzie miało 

negatywnych skutków. 

             Na terenie gminy Rozprza planowane są do realizacji inne instalacje fotowoltaiczne, 

znajdujące się poza obszarem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, nie będzie więc 

zachodzić kumulowanie się ich oddziaływań. Instalacje te znajdują się na innych działkach w 

znacznej odległości od planowanej inwestycji : 

- dz. nr 178 obr. Milejów w odległości ok. 2,30 km 

- dz. nr 701 obr. Stara Wieś w odległości 12 km 

- dz. nr 56/1 obr. Truszczanek w odległości ok. 15,6 km 

- dz. nr 193 obr. Gieski w odległości ok. 15,8 km 

 

2. Zapis decyzji z dnia 03.01.2018 r., znak sprawy GK.6220.3.7.2017 brzmiący 

„W ramach budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW zaplanowano montaż: 

- wolnostojących konstrukcji modułowych fotowoltaicznych składających się z ocynkowanej 

stalowej ramy wraz z aluminiowymi (poziomymi i pionowymi) profilami nośnymi i elementami 

mocującymi, stałych (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli) konstrukcji wsporczych 

do montażu paneli; 

- ogniw fotowoltaicznych o mocy od 220 do 330 Wp w ilości do 4000 szt.; (…)”, 

po zmianie miałby otrzymać brzmienie: 

„W ramach budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW zaplanowano montaż: 

- wolnostojących konstrukcji modułowych fotowoltaicznych składających się z ocynkowanej 

stalowej ramy wraz z aluminiowymi (poziomymi i pionowymi) profilami nośnymi i elementami 

mocującymi, stałych (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli) konstrukcji wsporczych 

do montażu paneli; 

- ogniw fotowoltaicznych o mocy od 220 do 1000 Wp w ilości do 4000 szt.; (…)”. 

Zmiana dotyczy także zapisu: 



„Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach między którymi pozostawiony zostanie 

odstęp od 4 do 8 m.”, 

który po zmianie miałby otrzymać brzmienie: 

„Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach między którymi pozostawiony zostanie 

odstęp od 2 do 9 m.”. 

 

 

 


