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1 Wstęp 

Przedmiotem  opracowania  jest  raport  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego polegającego na instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działkach o nr 
ewid. 56, 65 oraz na części działki o nr ewid. 57, w miejscowości Kijanka, obręb 0010, gmina Chotcza, 
powiat lipski, województwo mazowieckie, o planowanej mocy do 3 MW, przed wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 pkt b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na  środowisko  (Dz. U. Nr 213 poz. 1397,  ze  zm.) 
przedsięwzięcie klasyfikuje się jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

Celem  raportu  jest  określenie  wpływu  planowanej  inwestycji  na  środowisko  naturalne.  Zakres 

opracowania  obejmuje  ocenę  oddziaływania  projektowanej  elektrowni  fotowoltaicznej  na 

środowisko gruntowe, wodne oraz na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny, ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań nałożonych przez decyzję Wójta Gminy Chotcza. 

Konieczność  wykonania  raportu  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  wynika  z  postanowienia 
Wójta  Gminy  Chotcza  z  dnia  28  sierpnia  2018  r.,  który  postanowieniem  znak  sprawy: 
OA.6220.3.2018.P  (Załącznik  nr  1)  nakłada  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o ewid. nr 56, 65 oraz na części działki o ewid. 
nr  57,  w  miejscowości  Kijanka  obręb  0010,  gmina  Chotcza,  powiat  lipski,  województwo 
mazowieckie. 

Raport został sporządzony zgodnie z uwzględnieniem wymagań następujących aktów prawnych: 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232), 
 Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), 
 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 (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235), 

 Ustawa z 18 lipca 2001 Prawo Wodne (Dz. U 2012, poz. 145 ze zm.). 

1.1 Podstawy formalno – prawne: 

1.1.2 Podstawy prawne 

Podstawy prawne niniejszego opracowania stanowią: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst ogłoszony w Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717), 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze 

zm.), 
 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst ogłoszony w Dz. 

U. z 2001 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 1232 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.), 
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 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.), 

 Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.), 
 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. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), 

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

 Rozporządzenie Ministra  Środowiska  z dnia 14  lipca 2006  r. w  sprawie  sposobu  realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), 

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  19  listopada  2002  r.  w  sprawie  wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Nr 203, poz. 1718), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
Nr 126, poz. 839), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej  z dnia 17  lipca 2003 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno – ratownicze (Dz. U. Nr 131, 
poz. 1219), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  stycznia  2002  r.  w  sprawie  wartości 
prognozowanych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 8, poz. 81), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  listopada  2008  r.  w  sprawie  wymagań  w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. 
U. Nr 206, poz. 1291), 

 Polska Norma PN‐ISO 1996‐1 Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku. Podstawowe 
wielkości i procedury, 

 Polska Norma PN‐ISO 9613‐2 Akustyka Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 
otwartej – Ogólna metoda obliczania, 

 Instrukcja  ITB‐338/2008  Metoda  określania  emisji  i  immisji  hałasu  przemysłowego  w 
środowisku, 

 Rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca 2002  r. w  sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
(Dz. U. Nr 87, poz. 796), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26  lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12), 
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 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  sierpnia  2003  r.  w  sprawie  standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  października  2014  r.  w  sprawie  ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  października  2014  r.  w  sprawie  ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  października  2014  r.  w  sprawie  ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1348), 

 Dyrektywa  Siedliskowa  (Dyrektywa  Rady  92/43/EWG  z  dnia  21  maja  1992  r.  
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), 

 Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa).  

2. Opis planowanego przedsięwzięcia  

Inwestycja planowana jest w na części działek o nr ewid. 56, 65 oraz na części działki o ewid. nr 57, 
w miejscowości Kijanka, obręb 0010, gmina Chotcza, powiat lipski , województwo mazowieckie. 

Województwo mazowieckie 

Województwo  mazowieckie  znajduj się w środkowej i wschodniej części Polski i graniczy  z 
województwami: 

 kujawsko‐pomorskim na długości 187,4 km na północo‐zachodzie, 
 lubelskie lubelskim na długości 362,6 km na południo‐wschodzie, 
 łódzkie łódzkim na długości 314,4 km na południo‐zachodzie, 
 podlaskie podlaskim na długości 345,7 km na północo‐wschodzie, 
 świętokrzyskie świętokrzyskim na długości 200,3 km na południu, 
 warmińsko‐mazurskim na długości 210,9 km na północy. 

Mazowieckie  jest  największym  województwem  w  Polsce.  Według danych z 1 stycznia 2014 r. 
powierzchnia województwa wynosiła 35 558,47 km², co stanowi 11,4% powierzchni Polsk. Według 
danych  z  30  czerwca  2014  r.  miało  5,32  mln  mieszkańców.  Siedzibą  władz  województwa  jest 
Warszawa. Wojewodom jest Pan Zdzisław Sipiera. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 
roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego: 

 warszawskiego (w całości), 
 ostrołęckiego (oprócz gminy Rozogi), 
 radomskiego (oprócz gmin Drzewica i Gowarczów), 
 ciechanowskiego (oprócz gmin powiatu działdowskiego), 
 siedleckiego (oprócz gmin powiatu łukowskiego i gminy Kłoczew), 
 płockiego (oprócz gmin powiatów kutnowskiego i łęczyckiego oraz gminy Kiernozia), 
 skierniewickiego (gminy powiatu sochaczewskiego bez gminy Iłów i żyrardowskiego oraz 3 

gminy powiatu grodziskiego: gmina Baranów, gmina Jaktorów i gmina Żabia Wola), 
 bialskopodlaskiego (tylko gminy powiatu łosickiego), 
 łomżyńskiego (tylko 5 wschodnich gmin powiatu ostrowskiego).   

Mimo że województwo mazowieckie jest często określane jako Mazowsze, nie jest nim w całości. 
Wschodnia część województwa to region podlaski (w znacznie mniejszym stopniu niż geograficznie), 
natomiast  południowa  część  to  ziemia  sandomierska  będąca  częścią  Małopolski.  Różnice 
historyczno‐kulturowe widoczne  są w wielu  aspektach, m.in. w architekturze wiejskiej,  sposobie 
zwijania snopów siana czy strojach ludowych. Natomiast część historycznego Mazowsza (większość 
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byłego  województwa  łomżyńskiego  z  miastami:  Łomża,  Zambrów,  Grajewo,  Kolno  i  Wysokie 
Mazowieckie) leży poza obecnym terytorium województwa mazowieckiego. 

Dane adresowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
pl. Bankowy 3/5 
00‐950 Warszawa 
tel. 22 695 69 95 

tel.: 226956995 
e-mail: info@mazowieckie.pl 

www.mazowieckie.pl 

 
Mapa nr 1. Mapa województwa mazowieckie. 

Powiat lipski 

Powiat  położony  jest  w  południowo‐wschodniej  części  województwa  mazowieckiego. 
Reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lipsko. 
Powiat ma powierzchnie 747,58 km²,  ludności 34.887, gęstość zaludnienia 47,1 os./km², Starostą 
jest Pan Sławomir Robert Śmieciuch.  

W skład powiatu wchodzą: 

 gminy miejsko-wiejskie: Lipsko, 
 gminy wiejskie: Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, 
 miasta: Lipsko. 
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Dane adresowe Starostwa Powiatowego w Lipsku: 

Starostwo Powiatowe w Lipsku 
ul. Rynek 1 

87‐600 Lipsko 
tel.: 483783011 

e‐mail: starostwo@powiatlipsko.pl 
www.powiatlipsko.pl 

 

Mapa nr 2. Mapa powiatu lipskiego. 

Gmina Chotcza  

Gmina  położona  jest  w  północno‐wschodniej  części  powiatu  lipskiego,  sąsiaduje  z  gminami: 
Ciepielów, Lipsko, Łaziska, Przyłęk, Solec nad Wisłą, Wilków, Zwoleń. Gmina ma powierzchnię 88,82 
km², ludności 2.352, gęstość zaludnienia 26,2 os./km², wójtem jest Pan Janusz Witczak.  

Dane adresowe Urzędu Gminy Chotcza: 

Urząd Gminy Chotcza 
Chotcza‐Józefów 60 
27‐312 Chotcza Górna 

tel.: 483751019 
e‐mail: ug@chotcza.pl 

www.chotcza.pl 
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Mapa nr 3. Mapa gminy Chotcza. 

Miejscowość Kijanka 

Kijanka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie  lipskim, w gminie 
Chotcza. W 2011 r. wieś miała 156 mieszkańców.  

Działka inwestycyjna  

Działka posiada powierzchnię 9,85 ha i stanowią na dzień dzisiejszy, zgodnie z wypisem z ewidencji 
gruntów, grunty rolne w klasach: 

 grunty orne RIVa – 0,24 ha, 
 grunty orne RIVb – 0,69 ha 
 grunty orne RV – 7,64 ha, 
 grunty orne RVI – 1,02 ha 
 grunty rolne zabudowane Br‐RIVb – 0,44 ha, 
 grunty rolne zabudowane Br‐RV – 0,06 ha. 

Powierzchnia faktycznie zajęta przez inwestycję będzie miała powierzchnię 6,5 ha.  

Bilans Terenu Elektrowni Fotowoltaicznej „Kijanka PV” o mocy 3MW 

Wyszczególnienie  Wartość  Jednostka 

moc paneli fotowoltaicznych  290  W 

panele fotowoltaiczne  10.345  szt. 
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szeroko panelu fotowoltaicznego  0,999  m 

długość panelu fotowoltaicznego   1,665  m 

powierzchnia panelu fotowoltaicznego  1,663  m2 

powierzchnia całkowita paneli fotowoltaicznych  17.203,73  m² 

 

Kontener stacji transformatorowej ‐ rozdzielnicy 

szerokość  5,00  m 

długość  10,00  m 

powierzchnia  50,00  m² 

 

Drogi nieutwardzone 

długość  800,00  m 

szerokość  4,00  m 

Powierzchnia  3.200,00  m² 

 

Plac gruntowy 

Powierzchnia  400,00  m² 

 

Suma powierzchni zabudowy przemysłowej  20.853,73  m² 

Teren biologicznie czynny  77.646,27  m² 

Powierzchnia całkowita działki  98.500,00  m² 

Bilans zabudowy  21,17  % 
Tabela  nr  1.  Przedstawienie  bilansu  terenu  instalacji  wolnostojących  paneli  fotowoltaicznych  wraz  z  niezbędną 
infrastrukturą techniczną w miejscowości Trzcinna. 

Powyższy  bilans  terenu  przedstawia  maksymalna  powierzchnię  zabudowy.  Podczas  realizacji 
inwestycji powyższy bilans może ulec zmianie, nie przekraczając wartości wskazane w tabelach.  

Teren  projektowanej  elektrowni  fotowoltaicznej  zlokalizowany  ma  być  w miejscowości  Kijanka, 
obręb 0010, gmina Chotcza, powiat lipnowski, województwo mazowieckie, na działkach 56, 65 oraz 
części dz. ewid. nr 57. 

Bezpośrednie sąsiedztwo projektowanej inwestycji przedstawia się następująco: 

 od strony wschodniej graniczy z gruntami rolnymi i zabudowaniami gospodarczymi, 
 od strony zachodniej graniczy z gruntami rolnymi, 
 od strony północnej graniczy z gruntami rolnymi, 
 od strony południowej graniczy z gruntami rolniczymi. 
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Mapa nr 4. Wstępne rozmieszczenie elektrowni słonecznej na działkach. 

Wyżej przedstawiony opis terenu lokalizacji projektowanej elektrowni zaprezentowano graficznie 
na mapie nr 4. 

Kumulacja oddziaływania projektowanej inwestycji z innymi inwestycjami 

W  odległości  ok.  1  km  od  planowanej  inwestycji  nie  stwierdzono  występowania  zakładów 
produkcyjnych, elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, w ramach działalności których mogłoby 
następować kumulacja oddziaływania projektowanej  inwestycji  z  innymi  inwestycjami. Zgodnie z 
pismem z Urzędu Gminy w Chotcza z dnia 14 lutego 2018 r. (Znak: OA.6724.P.1.2018) (Załącznik nr 
3) w promieniu 1 km od działki nie znajduje się ani nie jest planowana żadna farma fotowoltaiczna 
bądź  wiatrowa.  Przewidziana  lokalizacja  elektrowni  fotowoltaicznej  jest  zatem  optymalna  pod 
kątem  braku  kumulacji  oddziaływania.  Ponadto  przewidziana  do  zastosowania  technologia  przy 
wykorzystaniu ogniw polikrystalicznych jest bez emisyjną metodą wytwarzania energii elektrycznej. 

Jedyne główne przewidziane emisje nastąpią w trakcie trwania budowy elektrowni i związane będą 
z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w zakresie paliwa spalanego w środkach transportu 
oraz maszyn i nie będą odbiegać od standardowej emisji maszyn rolniczych związanych z uprawą 
roślin. Znikomą ilość emisji hałasu oraz zanieczyszczeń przewiduje się w ramach obsługi elektrowni 
po  jej uruchomieniu do dwóch razy w roku prac związanych z utrzymaniem porządku na terenie 
elektrowni – wykaszanie traw, mycie paneli. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami Natura 2000.  

Działki inwestycyjne znajdują się na terenie podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Zwolenki”. 
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Mapa nr 5. Położenie planowanej inwestycji w stosunku do terenów chronionych przyrodniczo. 

Najbliższe obszary chronione to: 

 Specjalny obszar ochrony siedlisk – Natura 2000 PLH 080002 „Dolina Zwoleńki” ‐ poozony ok 

1 km na wschód od miejsca planowanej inwestycji. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  planowana  inwestycja,  z  racji 
planowanej  powierzchni,  czyli  obszaru  zabudowy  do  2,08  ha,  nie  powinna  być  uznana  za 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397). 

Należy  podkreślić,  że  panele  fotowoltaiczne  oddziałują  wyłącznie  na  teren,  na  którym  są 
posadowione.  Tym  samym nie  oddziałują  na  sąsiednie  działki  (jak  na przykład na obszar Natura 
2000) oraz tym bardziej na obszary oddalone o kilkaset metrów. 

Powierzchnia na której ma być posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegającym 
okresowemu  zalewaniu,  stąd  jej  atrakcyjność  dla  awifauny  nie  wyróżnia  jej  niczym  spośród 
obszarów  rolnych  charakterystycznych  dla  większej  części  naszego  kraju.  Jest  to  obszar  mało 
atrakcyjny dla ptaków i innych małych zwierząt. Teren planowanej inwestycji może być obszarem 
odpoczynku,  zwłaszcza  dla  ptaków  przemieszczających  się  do  bardziej  zróżnicowanych  siedlisk 
przyrodniczych,  jak  wspomnianych  powyżej  form  ochrony.  Elektrownie  słoneczne  doskonale 
sprawdzają się jako miejsce odpoczynku, czy schronienia, gdyż powierzchnia pod panelami pokryta 
jest  trawą, a w związku z  tym dostępna przez cały  rok dla gatunków ptaków przebywających na 
ziemi. Dodatkowo stojące na ziemi panele powodują cień, który często jest wykorzystywany przez 
ptaki.  Ponadto  panele  fotowoltaiczne  są  zabezpieczone  powłoką  antyrefleksyjną. Ma  to  na  celu 
całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody. 
Powłoka  antyrefleksyjna  pokrywająca  panele  zwiększa  absorbcję  energii  promieniowania 
słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. Tym 
samym  panele  nie  powodują  oślepienia  ptaków  przelatujących  nad  instalacją,  np.  w  kierunku 
obszarów o wyższej bioróżnorodności, takich jak obszary Natura 2000. 

Mając na uwadze fakt,  iż  farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia dla zwierząt  i ptaków, nie 
wywołuje  hałasu,  nie  emituje  zanieczyszczeń  powietrza  oraz  nie  wytwarza  odpadów,  a  także 
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uwzględniając  to,  iż  elektrownie  słoneczne  oddziałują  wyłącznie  na  teren,  na  którym  są 
posadowione można  stwierdzić,  że  farma  fotowoltaiczna nie może w  żaden  sposób wpływać na 
status ochrony wyżej wymienionych form ochrony przyrody. 

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Chotcza (Znak Sprawy: OA.6724.P.1.2018) z dnia 14 lutego 2018 r. 
(Załącznik  nr  2)  działka,  na  której  planowane  jest  posadowienie  przedmiotowych  ogniw 
fotowoltaicznych nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Obszar, na którym planuje się budowę elektrowni fotowoltaiczną spełnia wymogi realizacji obiektów 
– teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  i  leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. Całość inwestycji realizowane będzie na gruntach klas IV, V i VI. Obecnie cały 
teren jest wykorzystywany jest rolniczo.  

Planowana  inwestycja  będzie  dostosowana  do wymagań przepisów Prawa Ochrony  Środowiska. 
Projektowana  elektrownia  fotowoltaiczna  będzie  spełniać  warunki  ochrony  środowiska  we 
wszystkich regulowanych zakresach. 

Przewiduje się zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji pod wewnętrzną drogę 
gruntową  o  szerokości  do  4,0  m,  umożliwiającą  dojazd  do  urządzeń,  a  także  realizację  placu 
gruntowego o powierzchni ok. 400,0 m2, w obrębie którego umieszczony zostanie kontener stacji 
transformatorowej z rozdzielnicą. W/w. drogi wewnętrzne nie będą drogami o nawierzchni twardej 
w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.  Wjazd  na  teren  przedsięwzięcia 
odbywał  się  będzie  z  drogi  gminnej  posadowionej  na  działce  o  nr  ew.  169.  Obszar  elektrowni 
zostanie  ogrodzony  za  pomocą  systemowej  siatki  ocynkowanej,  zainstalowanej  na  słupkach 
wbijanych w ziemię lub montowanych na stopie betonowej. Wysokość nie przekroczy 3 m i długość 
ok.  1.100  m.  Nie  zostanie  budowana  podmurówka  ogrodzenia.  Nie  przewiduje  się  realizacji 
jakiegokolwiek ogrodzenia systemem elektronicznym, w tym systemu płoszenia zwierząt. 

Teren  i  obiekty  przedsięwzięcia  nie  będą  wyposażone  w  kanalizację  bytową,  przemysłową  oraz 
deszczową. 

2.1. Budowa elektrowni 

Budowa  elektrowni  na  terenie wskazanej  działki  ewidencyjnej w miejscowości  Kijanka,  polegała 
będzie na utwardzeniu drogi dojazdowej a następnie będzie polegała na wyposażeniu terenu w: 

 zestawy ogniw fotowoltaicznych ok. 10.345 szt. umieszczonych na konstrukcji wsporczej z 
rur i kształtowników metalowych. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi 
pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 10 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie 
przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną 
połączone  za  pomocą  stalowych  konstrukcji  i  posadowione  na  podporach  –  słupkach 
wkręconych  (lub wbitych) w grunt na głębokość około 1,5 – 2,5 m. Średnia wysokość, na 
której usytuowany jest panel fotowoltaiczny wynosi około 0,5 m. nad gruntem. Wysokość 
panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 3,5 m. Panele będą skierowane 
dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 20 do 35 stopni, 

 dróg wewnętrznych o szerokości ok. 4,0 metrów, 
 placu manewrowego gruntowego o powierzchni 400 m2, na którym umieszczony zostanie 

kontener stacji transformatorowej z rodzielnicą, 
 przyłącza w postaci kablowej linii zasilającej średniego napięcia SN‐15 kV, 
 inwerterów w postaci urządzeń montowanych do konstrukcji wsporczej przy grupach paneli; 
 wewnętrznej sieci kablowych, 
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 transformatora kontenerowego 0,4/15 kV, 
 kontenera technicznego jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
 sieci  teletechnicznych,  telekomunikacyjnych  i  alarmowo  ‐  dozorowych,  łączących 

poszczególne elementy elektrowni, zgodnie z ostatecznymi potrzebami, 
 ogrodzenia terenu inwestycji. 

Po wykonaniu wskazanych powyżej prac przeprowadzone zostaną działania kontrolne mające na 
celu sprawdzenie poprawności wykonania połączeń układów elektrycznych, następnie po uzyskaniu 
stosownych odbiorów z Zakładu Energetycznego oraz podpisaniu umów elektrownia będzie gotowa 
do pracy. 

 Inwestor  będzie  prowadził  działalność  polegającą  na  produkcji  energii  elektrycznej 
pozyskiwanej w wyniku  bezpośredniej  konwersji  energii  promieniowania  słonecznego  na 
energię elektryczną. Jest to odnawialne, czyste źródło energii, którego istotnymi zaletami są 
odnawialność energii słonecznej bez ponoszenia kosztów, 

 niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii słonecznej. 

Ogniwo  fotowoltaiczne  jest  to  urządzenie,  które  przekształca  promieniowanie  słoneczne 
bezpośrednio w energię elektryczną. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Prawie 95% 
wszystkich obecnie  stosowanych ogniw wykonanych  jest  z  krzemu. W budowie  każdego ogniwa 
wyróżniamy dwie warstwy ‐ pozytywną (+) i negatywną (‐), pomiędzy którymi – w momencie, gdy w 
ogniwo  trafiają  promienie  słoneczne  wytwarza  się  napięcie.  Z  reguły  na  pojedynczym  ogniwie 
napięcie to nieznacznie przekracza 0,5 V a moc wynosi ok. 2 W, dlatego w celu uzyskania bardziej 
użytecznego napięcia  i większej mocy, ogniwa  są  łączone. Z połączenia od kilku do kilkunastu, a 
czasem nawet kilkudziesięciu ogniw uzyskujemy moduł (panel), którego moc przekracza nawet 260 
W. W przedmiotowej farmie zakłada się zastosowanie polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych 
model WSP 290 M6 firmy Winaico (Załącznik nr 4: Karta Katalogowa paneli PV) o mocy każdego z 
nich  260 Wp,  jednak  nie wyklucza  się montażu  urządzeń  innej  firmy  o  zbliżonych  parametrach. 
Producent zapewnia o bezawaryjnej pracy modułu przez 25 lat i spadku wydajności nie większym 
niż 9 % po 10  latach  i 22 % po 25  latach. Sprawność na poziomie 15,4 % uzyskana została dzięki 
pełnej  automatyzacji  procesu  produkcyjnego.  Panele  zabezpieczone  są  od  frontu  hartowanym 
szkłem,  co  zapewnia  doskonałą  odporność  na warunki  atmosferyczne  oraz  są  pokryte  specjalną 
warstwą antyrefleksyjną. Panele na stałe przytwierdzone będą do stołów. Nie będą wyposażone w 
moduł automatycznego naprowadzania. 

Podstawowe parametry paneli przedstawia poniższa tabela. 

Panel WSP 290 M6 ‐ Winaico 

Moc nominalna 
modułu 

Pmax  290 W 

Napięcie w punkcie 
mocy nominalnej 

Vmpp  32,12 V 

Prąd w punkcie mocy 
nominalnej 

Impp  9,03 A 

Napięcie obwodu 
otwartego 

Voc  38,83 V 

Prąd zwarcia  Isc  9,64 A 

Sprawność  ηm  17,44 % 

Wymiary   
1665 x 999 x 40 

mm 

Waga    19,6 kg 
Tabela nr 2. Charakterystyka paneli fotowoltaicznych przewidzianych do montażu w przedmiotowej elektrowni. 
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Kolejnym  elementem  systemu  fotowoltaicznego  są  przetwornice  (inwertery).  Ich  zadaniem  jest 
przekształcanie  prądu  stałego  na  prąd  przemienny,  który  może  trafić  do  odbiorczej  sieci 
elektroenergetycznej. Obecnie dostępne są przetwornice o różnych mocach. Dla obsługi instalacji 
słonecznej można  zainstalować  dużą  ilość małych  inwerterów  o  niskich mocach,  umieszczonych 
bezpośrednio przy panelach fotowoltaicznych lub mniejszą ilość większych inwerterów o wysokich 
mocach, umieszczonych w jednym pomieszczeniu kontenera z przetwornicami. Ostateczny wybór 
rozwiązania dokonany zostanie w oparciu o szczegółową analizę korzyści  i kosztów związanych z 
zastosowaniem poszczególnych rozwiązań. Dla potrzeb raportu założono instalację 90 inwerterów 
typu SUN2000‐36KTL firmy Huawei (Załącznik nr 5: Karta katalogowa inwertera SUN2000‐36KTL), 
jednak nie wyklucza się montażu mniejszej ilości urządzeń, a także urządzeń innej firmy o zbliżonych 
parametrach.  Inwertery  SUN2000‐36KTL  firmy  Huawei  charakteryzują  się  bardzo  wysokim 
współczynnikiem sprawności do 98,6 %. Efektem ubocznym wysokiego współczynnika sprawności 
jest wydzielanie się ciepła, do którego odprowadzania wystarczy chłodzenie konwekcyjne. Inwertery 
posiadają bardzo wysoką klasę ochrony tj. IP65 – obudowa chroni go przed pyłem oraz wodą, dzięki 
czemu możliwe jest zainstalowanie go na zewnątrz. Inwertery posiadają wbudowane ograniczniki 
przepięć  oraz  rozłączniki  DC.  Przewiduje  się  przymocowanie  inwerterów  do  konstrukcji  nośnej 
paneli. Podstawowe parametry w/w. przetwornic zestawiono w poniższej tabeli. 

Inwerter SUN2000‐36KTL firmy Huawei 

Moc nominalna 
wejściowa 

Pmax  40,800 W 

Napięcie wejściowe  VDC  1.100 V 

Maksymalny prąd 
wejściowy 

IDCmax  22 A 

Moc wyjściowa  PAC  36.000 W 

Prąd wyjściowy  IAC  60,8 A/57,8 A/48,2 A 

Współczynnik THD    < 3 % 

Wymiary     930 x 550 x 260 mm 

Waga    55 kg 
Tabela nr 3. Charakterystyka inwerterów przewidzianych do montażu w przedmiotowej elektrowni. 

Ogniwa  fotowoltaiczne  pracują  bezobsługowo.  Montaż  odbywa  się  w  miejscu  posadowienia  z 
gotowych elementów bezpośrednio na gruncie. Montaż obejmuje wbicie bądź wkręcenie do gruntu 
konstrukcji  mocujących  w  formie  metalowych  słupków,  do  których  przykręcane  są  panele 
fotowoltaiczne,  podłączane  są  przetwornice  (inwertery)  i  inne  urządzenia  wspomagające  pracę 
ogniw. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawione zostaną odstępy od 3 
do  10  m.  Panele  fotowoltaiczne  oddają  ciepło  przez  konwekcję  naturalną  do  przepływającego 
powietrza  atmosferycznego.  Będzie  to  jedyny  i  w  pełni  wystarczający  system  chłodzenia.  Nie 
przewiduje się montażu wentylatorów.  Inwertery chłodzone będą w ten sam sposób. Planowany 
obiekt nie będzie wyposażony w moduł automatycznego naprowadzania tzw. tracker (mechanizm 
zmieniający kąt nachylenia ogniw w celu zwiększenia wydajności paneli fotowoltaicznych). Energia 
elektryczna  z  paneli  fotowoltaicznych  w  postaci  prądu  stałego  przesyłana  będzie  przewodami 
zlokalizowanymi  na  konstrukcjach  wsporczych  paneli  do  inwerterów,  których  zadaniem  jest 
przekształcenie  prądu  stałego  na  prąd  zmienny.  Dalej  energia  elektryczna  o  napięciu  400  V 
przesyłana będzie  trasami kablowymi z  inwerterów do transformatora, którego zadaniem będzie 
podniesienie napięcia do wartości 15 kV, tak aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. 
Projektowany  transformator  jest  typowym  nowoczesnym  technologicznie  rozwiązaniem 
konstrukcyjnym, powszechnie stosowanym w tego typu instalacjach, który umieszczony zostanie w 
kontenerze stalowym. Moc transformatora ma wynosić maksymalnie 1,25 MW (Załącznik nr 9: Karta 
katalogowa  transformatora  PVS800‐MWS‐1000kW‐20  firmy  ABB).  Zarówno  oddziaływanie  pola 
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magnetycznego, pola elektrycznego jak i pola akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne 
stanowiące  istotę  działania  transformatora  zawiera  się  w  jego  rdzeniu  i  jedynie  w  postaci 
szczątkowej wydostaje się na zewnątrz transformatora. Natomiast pole elektryczne jest całkowicie 
ekranowane  przez  metalową,  uziemioną  obudowę  urządzenia.  Zabezpieczenie  środowiska 
gruntowo ‐ wodnego przed wyciekiem oleju realizowane będzie poprzez instalację szczelnej misy 
olejowej  pod  transformatorem.  Misa  olejowa  wykonana  będzie  z  materiałów  olejoodpornych  i 
wodoodpornych,  a  jej  pojemność  wynosić  będzie  minimum  110  %  zawartości  oleju  w 
transformatorze,  zgodnie  z  normą  PN‐E‐05115  „Instalacje  elektroenergetyczne  prądu 
przemiennego  o  napięciu  wyższym  od  1  kV”.  Kontener  transformatora  jako  abonencka  stacja 
elektroenergetyczna  składa  się  z  komory obsługi,  komory  transformatora 0,4/15 kV,  rozdzielnicy 
niskiego  napięcia  oraz  rozdzielnicy  średniego  napięcia.  Zostanie  on  wyposażony  w  układy 
pomiarowe ilości wytworzonej energii elektrycznej, instalację ogrzewania elektrycznego, instalację 
oświetleniową  i  urządzenia  bezpieczeństwa  m.in.  urządzenia  ochrony  przeciwpożarowej  i 
przeciwporażeniowej  ‐  izolacje  robocze, uziemienia ochronne,  samoczynne wyłączniki. Obudowa 
kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje ona pole magnetyczne oraz 
stanowi  izolację  akustyczną.  Stacja  będzie  obiektem  dostępnym  tylko  dla  pracowników  obsługi 
serwisowej o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających odpowiednie uprawnienia.  

Panele  fotowoltaiczne  nie  będą  wyposażone  w  zintegrowany  system  magazynowania  energii 
(akumulatory). Przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna będzie współpracować z odbiorczą siecią 
elektroenergetyczną  przekazując  do  niej  całą  wyprodukowaną  energię.  Energia  elektryczna  z 
transformatora będzie dostarczana do  zewnętrznej  sieci elektroenergetycznej  za pośrednictwem 
wewnętrznej podziemnej lun napowietrznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i zewnętrznego 
punktu przyłącza do linii SN odbiorcy. Należy podkreślić, że ostateczny przebieg kabli będzie ustalony 
po uzyskaniu warunków przyłączenia od OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnych).  

Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo i nie wymagają konserwacji. Czyszczenie paneli będzie 
odbywać się z częstotliwością 1‐2 razy w roku i trwa około 3 dni. Panele czyści się na różne sposoby 
np. za pomocą szczotki na wysięgniku z użyciem wody zdemineralizowanej, która nie pozostawia 
smug. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń stosowana będzie woda i środki biodegradowalne. 
Zużyta  do  mycia  paneli  woda  trafiać  będzie  bezpośrednio  do  gruntu.  Przewidziane  sposoby 
czyszczenia paneli są całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego, włączając w to środowisko 
gruntowo‐wodne.  Projektowane  panele  nie  będą  wyposażone  w  automatyczne  systemy 
czyszczenia,  w  tym  w  elementy  dozujące  substancje  służące  do  mycia,  rzewiduje  się  wyłącznie 
okresowe czyszczenie ręczne, o którym mowa powyżej. Okresowe przeglądy techniczne (serwisowe) 
będą prowadzone  również  z  częstotliwością  1‐2  razy w  roku.  Będą one polegały na oględzinach 
urządzeń  (sprawdzeniu  uszkodzeń  mechanicznych)  oraz  kontroli  ich  parametrów  za  pomocą 
mierników  elektrycznych  i  termowizyjnych.  Generalnie  parametry  elektryczne  są  zdalnie 
sprawdzane na bieżąco, ponieważ elektrownia będzie posiadać system monitorowania pracy, który 
można sprawdzić posiadając dostęp do Internetu. 

Na  dzień  sporządzenia  raportu  OnŚ  teren  miejsca  posadowienia  inwestycji  jest  płaski  i 
niezadrzewiony. Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, w czasie jej eksploatacji, teren biologicznie 
czynny  o  powierzchni  ok.  77.646,27 m2  zostanie  zachowany  w  tzw.  dobrej  kulturze  rolnej,  tzn. 
planuje  się  zasianie  trawy,  która  będzie  koszona  i  usuwana  co  najmniej  dwa  razy  do  roku.  Do 
utrzymywania  powierzchni  ziemi  pod  i  między  panelami  w  stanie  niepowodującym  tzw. 
„przerastania” paneli roślinnością, nie planuje się stosowania jakichkolwiek środków chemicznych i 
biologicznych, w tym środków biobójczych (m.in. pestycydów i herbicydów). Na obszarze inwestycji 
nie planuje się wykonania fundamentów, przez co profil gruntu pozostanie bez zmian. Ze względu 
na  charakterystykę  działalności,  oceniane  przedsięwzięcie  w  żaden  sposób  nie  wpłynie  na  stan 



 

Raport Oddziaływania na Środowisko                  Strona 16 

„Kijanka PV”  

 

prawny i faktyczny przyległych nieruchomości, w tym na tereny rolnicze, ich właściciele będą mogli 
dalej je uprawiać według własnego uznania. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb własnych elektrowni wyniesie ok. 
10 kW. W okresie zimowym pomieszczenia (komory) kontenerowej stacji transformatorowej będą 
ogrzewane  za  pomocą  elektrycznych  urządzeń  grzewczych.  Projektowana  farma  fotowoltaiczna 
będzie  funkcjonować  wyłącznie  w  porze  dziennej.  W  porze  nocnej  będzie  pracował  wyłącznie 
transformator na potrzeby własne. Planuje się maksymalnie 25‐letni okres eksploatacji instalacji. 

Przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna będzie obiektem nie wymagającym stałej obsługi, praca 
instalacji i urządzeń farmy będzie nadzorowana zdalnie przez operatora zewnętrznego (niezbędny 
jest  jedynie  dostęp  do  sieci  Internet).  System  monitorowania  instalacji  umożliwi  zbieranie, 
archiwizowanie i przesyłanie danych dotyczących wielkości aktualnej produkcji energii elektrycznej, 
ilości  energii  przekazanej  do  sieci,  parametrów  pracy  instalacji  i  urządzeń,  m.in.  temperatury 
modułów, parametrów meteorologicznych, temperatura otoczenia, prędkość i kierunek wiatru oraz 
ewentualnych awariach elementów farmy, informowanie operatora o usterkach za pomocą modułu 
GSM. 

Łączna moc projektowanych ogniw fotowoltaicznych wynosi do 3 MW. Planowaną moc planuje się 
uzyskać z sumarycznej mocy zainstalowanej poszczególnych modułów: 

10.345 szt. x 290 W = 3.000.050 W = 3.000,05 kW = 3,0 MW 

Przyjęto  ok  35  stopniowe  pochylenie  płaszczyzny  paneli  do  płaszczyzny  poziomej.  Taki  kąt 
nachylenia umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni działek przeznaczonych pod inwestycję 
dla osiągnięcia zakładanych uzysków energii elektrycznej. Płaszczyzny paneli będą więc wystawione 
w  kierunku  południowym,  dla  maksymalnego  wykorzystania  energii  słonecznej.  Przewidywana 
roczna produkcja energii  to ok. 3.150 MWh rocznie. Odpowiednie szacunkowe wyliczenia uzysku 
energetycznego  w  ciągu  roku  dla  przedmiotowej  farmy,  oparte  o  dane  zawarte  na  stronie 
internetowej Komisji Europejskiej. 

Na poniższym rysunku przedstawiono wzory na podstawie których projektanci obliczali zacienienie 
elementów elektrowni  (długości  cienia). Optimum w  jakim brak  jest  zacienienia wyznacza  się w 
praktyce na początek listopada, a nie na najkrótszy dzień roku, ponieważ w okresie zimowym uzyski 
całej elektrowni i tak są znikome z powodu niskiej wysokości słońca. 

 
Mapa nr 6. Wzór na podstawie których projektanci obliczali zacienienie elementów elektrowni. 

2.2. Funkcjonowanie elektrowni 

Elektrownia fotowoltaiczna co do zasady charakteryzuje się bezobsługową pracą. Elektrownia po 
uruchomieniu  i  przyłączeniu  jej  do  sieci  energetycznej  gotowa  jest  do  pracy  bez  dodatkowych 
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nakładów  pracy  czy  surowców.  Praca  i  sterowanie  instalacją  odbywa  się  automatycznie.  Dzięki 
zastosowanym technologiom energia elektryczna wytwarzana jest w ogniwach automatycznie wraz 
z  pojawieniem  się  promieni  słonecznych,  skąd  kierowany  jest  do  inwerterów,  a  dalej  siecią 
wewnętrzną  poprzez  transformator  kontenerowy  do  sieci  elektroenergetycznej  zewnętrznej. 
Niewielka ilość energii potrzebna jest do funkcjonowania instalacji monitorująco‐dozorowej w nocy, 
po zachodzie słońca. Pobierana jest ona wtedy z przyłącza. 

Praca  instalacji  nie  wiąże  się  z  emisją  do  środowiska  zanieczyszczeń,  takich  jak  substancje 
wprowadzane  do  środowiska  (do  wytwarzanie  elektryczności  nie  są  wykorzystywane  paliwa), 
ścieków czy wytwarzaniem odpadów. Instalacja nie posiada elementów ruchomych, które mogły by 
stanowić  zagrożenie  dla  zwierząt  czy  generować  hałas. Montaż  i  funkcjonowanie  elektrowni  nie 
wiąże  się  z  degradacją  środowiska,  jej  obsługa  ogranicza  się  do  kontroli  funkcjonowania 
poszczególnych  jej  elementów,  rutynowych  wizyt  pracowników  dokonujących  przeglądów, 
ewentualnie wymiany części  i urządzeń które zostaną wymienione na nowe. Ponadto, w ramach 
funkcjonowania elektrowni, przewiduje się utrzymanie czystości ogniw poprzez ich przemycie wodą 
z  delikatnym  detergentem,  łatwo  ulegającym  biodegradacji,  planowo  dwa  razy  do  roku  oraz 
utrzymaniem roślinności poprzez ich koszenie jak opisano powyżej.  

2.3. Uszczelnienie i odwodnienie terenu 

Właściwe  odprowadzanie  wód  opadowych  i  roztopowych  z  terenu  elektrowni,  zapewnia 
odpowiednie ukształtowania powierzchni oraz ich naturalne pokrycie roślinnością trawiastą, które 
to  akumuluje  wody  opadowe  oraz  wprowadza  je  naturalnie  do  gruntu  lub  odparowuje  je  do 
powietrza w procesie ewapotranspiracji. Zastosowanie w/w. technologii montażu ogniw nie będzie 
wpływało  na  grunt  i  ziemie  na  terenie  inwestycji,  minimalizując  jednocześnie  powierzchnie 
zajmowaną przez konstrukcję, wg szacunku zajęta powierzchnia pod palowanie rur wyniesie około 
2%  całej  powierzchni  działek  co  korzystnie  wpłynie  na  zagospodarowanie  wód  opadowych  i 
roztopowych na omawianym  terenie pozostawiając 98 % powierzchni w  jej naturalnym stanie – 
pokrycie  roślinne,  stąd  stwierdza  się,  iż  nie  wpłynie  na  zmianę  stosunków wodnych  na  terenie 
inwestycji jak i poza nią. Należy w szczególności zaznaczyć, iż planowane utwardzenie powierzchni 
drogi dojazdowej oraz miejsca postojowego dla samochodu obsługi wykonane będzie w technologii 
przepuszczalnej  podsypki,  co umożliwia  swobodne wsiąkanie wód opadowych  i  roztopowych do 
ziemi  i  nie powoduje  zwiększenia  ilości  odprowadzanych wód opadowych do  środowiska. Wody 
opadowe i roztopowe z powierzchni ogniw będą w naturalny sposób spływały na grunt skąd będą 
wprowadzane  do  środowiska  poprzez  wspomniane  wsiąkanie  do  grunty  lub  odparowanie  z 
powierzchni roślin. 

Na terenie  inwestycji nie zidentyfikowano obszarów wodno‐błotnych, całość terenu inwestycji to 
grunty o przeznaczeniu rolniczym.  

2.4. Tereny zielone 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.), 
usunięcie drzew  lub krzewów z  terenu nieruchomości może nastąpić,  z  zastrzeżeniem ust. 2, po 
uzyskaniu  zezwolenia  wydanego  przez  wójta,  burmistrza  albo  prezydenta  miasta  na  wniosek 
posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza 
się zgodę jej właściciela. 

Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub 
krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami 
lub  krzewami,  w  liczbie  nie  mniejszej  niż  liczba  usuwanych  drzew  lub  krzewów.  W  związku  z 
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powyższym  należy  wystąpić  z  wnioskiem  do  właściwego  organu  i  uzyskać  zgodę  na  wycięcie 
przedmiotowych drzew. 

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się, że na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję 
nie  rosną  drzewa.  W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  drzew  zostaną  one  usunięte  przed 
przystąpieniem do prac budowlanych po uzyskaniu stosownego zezwolenia.  

 
Fotografia nr 1. Teren planowanej inwestycji PV. 

Metoda posadowienia paneli fotowoltaicznych zakłada brak wpływu na grunty oraz na roślinność 
znajdującą się pod panelami. Zakłada się zastosowanie konstrukcji wsporczej paneli która będzie 
mocowana  do  gruntu  poprzez  wbicie  (wkręcenie)  w  ziemię  rur.  Zastosowanie  w/w.  technologii 
montażu ogniw nie  będzie wpływało na  grunt  i  pokrycie  roślinne na  terenie  inwestycji,  poprzez 
minimalizację  powierzchni  zajmowanej  przez  konstrukcję, wg  szacunku  zajęta  powierzchnia  pod 
palowanie rur wyniesie około 2% całej powierzchni działek. Ponadto projektowane rozmieszczenie 
paneli  fotowoltaicznych  w  szeregach  oddalonych  od  siebie  o  ok.  3‐10  metrów  pozwoli  na 
operowanie  światła  słonecznego  pod  konstrukcją  w  godzinach  porannych  oraz  wieczornych  co 
zapewni wystarczającą ilość światła do ich normalnego funkcjonowania i wzrostu. Sposób montażu 
przedstawia fotografia nr 2–4. 
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Fotografia nr 2. Elektrownia fotowoltaiczna wykonana w technologii opisywanej w niniejszym raporcie. 

 
Fotografia nr 3. Elektrownia fotowoltaiczna wykonana w technologii opisywanej w niniejszym raporcie. 
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Fotografia nr 4. Elektrownia fotowoltaiczna wykonana w technologii opisywanej w niniejszym raporcie. 

2.5. Oświetlenie 

Nie ma konieczności wykonywania oświetlenia budynków i instalacji. Planuje się jedynie oświetlić 
teren  w  porze  nocnej  niewidzialnym  dla  człowieka  oraz  zwierząt  światłem  emitowanym  przez 
kamery  dozoru  automatycznego  w  zakresie  długości  fal  światła  podczerwonego.  Montaż 
wspomnianego oświetlenia przewiduje  się przeprowadzić bezpośrednio na konstrukcji wsporczej 
paneli. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa i BHP 

Na  terenie  elektrowni  fotowoltaicznej  nie  będzie  nadzwyczajnego  zagrożenia  pożarowego. 
Wszystkie  urządzenia  i  instalacje  będą  uziemione.  Do  elektrowni  będzie  zapewniony  dojazd 
samochodów  pożarniczych.  Dodatkowo  na  terenie  elektrowni  będą  umieszczone  gaśnice  p.poż. 
Szczególny  nacisk  będzie  położony  na  przestrzeganie  przepisów,  pracownicy  będą  posiadali 
wyposażeni  w  odzież  ochronną  oraz  wszystkie  niezbędne  narzędzia  do  wykonywania  pracy 
zapewniające bezpieczeństwo pracowników. 

2.7. Czas pracy elektrowni 

Elektrownia będzie  funkcjonowała automatycznie  co do  zasady 24  godziny na dobę  z wyjątkiem 
czasu przeznaczonego na jej przegląd i konserwację, z tym że należy wyróżnić dwa cykle pracy: 

 produkcja energii elektrycznej, która będzie odbywała się w porze dziennej, 
 cykl nocny, w którym nie będzie odbywała się produkcja energii elektrycznej, w tym trybie 

elektrownia będzie pobierała energię  z  sieci w  celu podtrzymania pracy urządzeń dozoru 
oraz instalacji teletechnicznych. 

Poniżej przedstawia się urządzenia planowane do zastosowania w elektrowni: 
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 panele polikrystaliczne, 
 inwertery, 
 transformator kontenerowy; 
 kontener techniczny, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
 sieć dozoru i teletechniczna. 

Stan  techniczny  wskazanych  powyżej  urządzeń  klasyfikuje  się  jako  bardzo  dobry,  wszystkie 
urządzenia będą nowe. Urządzenia technologiczne napędzane będą energią elektryczną. 

3. Gospodarka wodno–ściekowa  

3.1 Etap realizacji 

Na  etapie  realizacji/likwidacji  planowanego  przedsięwzięcia  zapotrzebowanie  na  wodę  będzie 
wiązało  się  z  zaspokojeniem  potrzeb  socjalno–bytowych  pracowników.  Ilość  wody  uzależniona 
będzie od  ilości zatrudnionych pracowników. Odbiór nieczystości socjalno–bytowych zapewniony 
zostanie  poprzez wyspecjalizowaną  firmę,  planuje  się wyposażenie  terenu budowy w przenośny 
sanitariat  typu  toi‐toi.  W  fazie  eksploatacji  przedsięwzięcia  może  wystąpić  zapotrzebowanie  na 
wodę związane z czyszczeniem paneli. Z uwagi na częstotliwość czyszczenia paneli 1–2 razy w roku 
oraz zaproponowane metody czyszczenia, ilości zużywanej wody na ten cel będą niewielkie. 

Zakład nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. 

Etap  realizacji przedsięwzięcia  związany będzie  z prowadzeniem drobnych prac  ziemnych w celu 
przygotowania konstrukcji pod panele  fotowoltaiczne oraz przygotowania  tras kablowych. Słupki 
konstrukcji  stalowych  będą  umieszczane  punktowo  na  głębokości  około  1,5–2,5  m,  zatem  nie 
wystąpi konieczność realizacji wykopów o dużej powierzchni oraz ich odwadniania.  

W  trakcie  budowy  przedsięwzięcia  powstawać  będą  ścieki  bytowe,  związane  z  pracą  ekipy 
budowlano – montażowej. Ścieki te gromadzone będą w przenośnych sanitariatach zlokalizowanych 
na  zapleczu  budowy,  które  będą  opróżniane  przez  wyspecjalizowaną  firmę.  Ilość  powstających 
ścieków  bytowych  będzie  niewielka.  Podczas  realizacji  inwestycji  nie  będą  powstawały  ścieki 
technologiczne.  

W  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  może  zajść  potencjalne  ryzyko  zanieczyszczenia 
środowiska  gruntowo–wodnego  substancjami  ropopochodnymi  w  związku  z  pracą  maszyn  i 
pojazdów  transportujących materiały. W  celu wyeliminowania możliwości  zanieczyszczenia wód 
ewentualnymi wyciekami z pojazdów i maszyn, prace budowlano–montażowe należy prowadzić z 
użyciem sprzętu sprawnego technicznie oraz kontrolować na bieżąco jego stan techniczny. Postój 
pojazdów  powinien  odbywać  się  na  terenie  uniemożliwiającym  swobodą  infiltrację  lub  spływ 
powierzchniowy  zanieczyszczeń  poza  teren  budowy.  Ponadto  plac  budowy  należy wyposażyć w 
środki  do  neutralizacji  ewentualnych  wycieków  substancji  ropopochodnych  oraz  pojemniki  do 
przechowywania  zanieczyszczonego  gruntu.  Właściwa  organizacja  placu  budowy  oraz  zaplecza 
pozwoli na zminimalizowane ewentualnego wpływu na środowisko gruntowo–wodne. Spływ wód 
opadowych  z  placu  budowy  będzie  odbywał  się  powierzchniowo  do  gruntu.  Na  poziom 
zanieczyszczenia  wód  opadowych  spływających  z  terenu  inwestycyjnego  wpływać  będzie 
utrzymanie właściwego  stanu  czystości  na placu budowy oraz odpowiednia organizacja  zaplecza 
budowy. Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać zalecenia co do sprawności 
technicznej maszyn  i  pojazdów oraz  utrzymywać  czystość  na  placu  budowy  gromadząc  czasowo 
powstające odpady w wydzielonych w tym celu, zabezpieczonych miejscach. 
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Z uwagi na realizację planowanej inwestycji poza miejscem występowania zbiorników wodnych, nie 
przewiduje  się  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  na  etapie  jego  realizacji  na  właściwości 
fizykochemiczne i hydrobiologiczne zbiorników wodnych.  

W  celu  zminimalizowania  potencjalnego  oddziaływania  przedmiotowej  inwestycji  na  środowisko 
gruntowo–wodne proponuje się szereg rozwiązań chroniących środowisko. 

Na etapie realizacji/likwidacji przedsięwzięcia należy: 

 oszczędnie korzystać z terenu inwestycyjnego, w sposób zapewniający ochronę środowiska 
gruntowo–wodnego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, 

 korzystać  ze  sprzętu  i  środków  transportu  sprawnych  technicznie,  a  stan  ich  okresowo 
kontrolować  i  monitorować  w  celu  natychmiastowego  wykrycia  ewentualnych 
nieszczelności oraz szybkiego ich unieszkodliwienia, 

 plac  budowy/rozbiórki  wyposażyć  w  środki  do  neutralizacji  ewentualnych  wycieków 
substancji niebezpiecznych, a zebrane materiały czasowo magazynować w zabezpieczonym 
miejscu i niezwłocznie przekazać uprawnionym podmiotom do utylizacji, 

 zapewnić zaplecze socjalne dla pracowników, 
 ścieki bytowe gromadzić w przenośnych sanitariatach, opróżnianych przez 

wyspecjalizowane firmy, 
 właściwie  zorganizować  plac  budowy/rozbiórki,  tj.  miejsca  gromadzenia  odpadów  oraz 

postój pojazdów wydzielić i zabezpieczyć przed emisją zanieczyszczeń do środowiska. 

3.2 Etapy eksploatacji 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo–wodne na etapie jego eksploatacji 
dotyczyć  będzie  głównie  ograniczenia  swobodnej  infiltracji  wód  opadowych  i  roztopowych  do 
gruntu  i  dalej  do  wód  gruntowych  w  miejscu  posadowienia  elektrowni  fotowoltaicznej.  Wody 
opadowe i roztopowe z powierzchni paneli fotowoltaicznych będą odprowadzane powierzchniowo 
do  gruntu.  Zastosowanie  odpowiedniej  technologii  montażu  ogniw  posadowienie  pod  kątem w 
stosunku do powierzchni  ziemi, umożliwi  swobodny spływ wód opadowych z powierzchni paneli 
oraz  ograniczy  powierzchnie  zajmowaną  przez  konstrukcję.  Wielkość  powierzchni  biologicznie 
czynnej  stanowi około 75 % powierzchni działki  inwestycyjnej. Ponadto droga komunikacyjna na 
terenie  przedsięwzięcia  stanowić  będzie  drogę  gruntową,  co  również  umożliwi  powierzchniowe 
odprowadzanie  wód  opadowych  i  roztopowych  do  ziemi.  Duży  udział  powierzchni  biologicznie 
czynnej  na  terenie  inwestycyjnym  umożliwi  właściwe  odprowadzanie  wód  opadowych  oraz  nie 
wpłynie na zmianę stosunków wodnych na terenie inwestycji jak i poza nią.  

Szacowaną  ilość  wód  opadowych  i  roztopowych  odprowadzana  z  powierzchni  paneli 
fotowoltaicznych obliczono wg wzoru: 

Q = Ψ * q * F (dm3/s) 

gdzie: 

Ψ ‐ współczynnik spływu powierzchniowego, 
q – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s•ha)], 
F – powierzchnia odwadniania (ha). 

W obliczeniach pominięto współczynnik opóźnienia. 

Miarodajne natężenie deszczu wg wzoru Błaszczyka wynosi: 
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q = (470∛C)/t0,67(dm)3/(s•ha)) 

gdzie: 

t – czas trwania deszczu (min), 
H ‐ wysokość opadu normalnego – średniego z wielolecia (mm), 
C – częstotliwość występowania deszczu o natężeniu q, (lata), 
C = 100/p, gdzie p oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu o natężeniu q. 

Średni  roczny opad deszczu na  terenie kraju przyjęto H = 600 mm. W przypadku analizowanego 
przedsięwzięcia  można  przyjąć  prawdopodobieństwo  wystąpienia  opadu  p  =  100  %,  wtedy 
częstotliwość C = 1. Czas trwania deszczu nawalnego przyjęto t = 15 min, współczynnik spływu Ψ = 
1.  Powierzchnia  terenu  objęta  spływem  wód  opadowych  sumaryczna  powierzchnia  paneli 
fotowoltaicznych wynosi F= 0,6395 ha. 

Miarodajne natężenie deszczu wynosi: 

Q = 76,6 (dm)3/(s•ha)) 

Na podstawie obliczeń, szacunkowa ilość wód opadowych i roztopowych spływająca z powierzchni 
paneli fotowoltaicznych, po realizacji przedsięwzięcia, wynosić będzie: 

Q= 1*76,6*0,6395 =48,99 (dm3/s) 

Szacunkowy, roczny spływ wód deszczowych wynosić będzie: 

Q_rok= H * F * Ψ * 10 000 (m3/rok), 
Q_rok= 3837 (m3/rok). 

Wody  opadowe  i  roztopowe  z  powierzchni  paneli  fotowoltaicznych  oraz  z  powierzchni  dachów 
kontenerów transformatorowych będą swobodnie infiltrowały do gruntu. Można traktować je jako 
wody  opadowe  umownie  czyste,  ponieważ  nie  będą  skażone  substancjami  ropopochodnymi  i 
innymi zanieczyszczeniami. Wody opadowe nie będą zbierane odrębnymi systemami drenaży ani 
czasowo przetrzymywane w celu ewentualnego ich wykorzystania. Ponadto, po wykonaniu instalacji 
w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej teren biologicznie czynny zostanie zachowany w 
dobrej kulturze rolnej, tzn. planuje się zasianie trawy, która będzie systematycznie pielęgnowana 
poprzez koszenie. Takie zagospodarowanie terenu przyczyni się do naturalnego odprowadzania wód 
odpadowych do środowiska poprzez infiltrację do gruntu bądź ewapotranspirację. 

Na  etapie  eksploatacji  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się  negatywnego wpływu  na modyfikację 
zachowania  urządzeń  melioracji  wodnych  szczegółowych.  Istotnym  czynnikiem  gwarantującym 
sprawne działanie systemów melioracyjnych jest ich prawidłowa eksploatacja i utrzymanie.  

Drenowanie wpływać będzie na wody gruntowe odprowadzając nadmiar wód opadowych, zatem 
nie  przewiduje  się  gromadzenia  opadów  atmosferycznych  w  miejscach  spływów  z  paneli 
fotowoltaicznych. Odpływy drenarskie występują na ogół wczesną wiosną i jesienią, kiedy występuje 
nadmiar wody w profilu glebowym po ulewnych deszczach, głównie w miesiącach letnich. Odpływ 
drenarski uwarunkowany jest wieloma czynnikami, decydują o nim między innymi wielkość i rozkład 
opadów, właściwości gleb, sposób ich uprawy i użytkowania, spadku terenu. Ponadto infiltracja wód 
opadowych,  wraz  z  niesionymi  zanieczyszczeniami,  do  pokładów  zasobów  wód  podziemnych  i 
gruntowych,  wpływająca  na  jakość  tych  wód, może  wynikać  również  z  różnorodności  izolującej 
pokrywy w stopie warstw wodonośnych. 
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Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oraz duży udział powierzchni biologicznie czynnych 
w  stosunku  do  obszaru  zajętego  przez  inwestycję,  wynoszącego  ok.  75  %,  odprowadzanie  wód 
opadowych i roztopowych powierzchniowo z terenu inwestycyjnego nie będzie miało negatywnego 
wpływu na stan wód podziemnych i powierzchniowych na tym obszarze oraz w jego sąsiedztwie, nie 
zaburzy również kierunku spływu swobodnego spływu wód powierzchniowych, zgodnie ze spadkiem 
terenu.  

 
Mapa nr 7. Kierunek spływu wód powierzchniowych z terenu inwestycji inwestycyjnego. 

W  związku  z  możliwym  zastosowaniem  transformatora  olejowego  należy  przeanalizować 
oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  gruntowo–wodne.  Współcześnie 
produkowane transformatory olejowe charakteryzują się bardzo wysokimi reżimami ochronnymi, 
ograniczając  możliwość  skażenia  środowiska  gruntowo–wodnego  do  minimum.  W  przypadku 
wyboru  transformatorów w takiej  technologii, każdy  transformator zostanie wyposażony w misę 
olejową,  wykonaną  z  materiałów  olejoodpornych  i  wodoodpornych.  Pojemność  misy  olejowej 
powinna wynosić minimum 110% zawartości oleju w transformatorze zgodnie z normą PN‐E‐05115 
„Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1  kV”. Dodatkowo, 
transformator wraz z misą olejową umieszczony zostanie w kontenerowej stacji transformatorowej, 
która stanowi dodatkową barierę ochronną przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska. 
Powyższe rozwiązanie uniemożliwi przedostania się oleju do środowiska gruntowo–wodnego. 

Eksploatacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  wiązała  się  z  powstawaniem  ścieków  bytowych  i 
technologicznych. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy: 

 utrzymać instalację w należytej sprawności, 
 zastosować  indywidualną  misę  olejową  dla  każdego  pojedynczego  transformatora  o 

odpowiednio dobranej pojemności, zgodnie z normą PN‐E‐05115, 
 transformatory umieścić w zamkniętym kontenerze, zabezpieczonym przed dostępem osób 

trzecich, 
 ewentualne wymiany olejów w transformatorach zlecać wyspecjalizowanym firmom, 
 wyposażyć obiekt w materiały sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji 

ropopochodnych na wypadek awarii transformatorów, 
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 ewentualne  czyszczenie  paneli  fotowoltaicznych  prowadzić  przy  zastosowaniu 
zdemineralizowanej  wody,  a  w  przypadku  silnych  zabrudzeń  przy  użyciu  środków 
biodegradowalnych, 

 prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń. 

3.3 Etap likwidacji 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego likwidacji zbliżone będzie do oddziaływania z etapu 
budowy.  Demontaż  paneli  fotowoltaicznych  i  ich  stalowych  konstrukcji  będzie  wymagać  użycia 
środków transportujących elementy konstrukcyjne, co może stanowić potencjalne źródło wycieków 
substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo–wodnego. W celu ograniczenia oddziaływania 
przedsięwzięcia w tym zakresie należy prawidłowo zorganizować plac rozbiórki oraz wyposażyć go 
w  sorbenty  do  neutralizacji  ewentualnych  wycieków  z  pojazdów  jak  i  z  rozbieranej  stacji 
transformatorowej.  Zebrane  zanieczyszczenia należy przechowywać w miejscu  zabezpieczającym 
przed przedostaniem się ich do środowiska oraz niezwłocznie przekazać do utylizacji. 

Ponadto praca ekipy rozbiórkowej będzie wiązała się z powstawaniem ścieków socjalno–bytowych. 
Ścieki  te  będą  gromadzone  w  przenośnych  toaletach  które  obsługiwane  będą  przez  firmę 
serwisującą do  tego  uprawnioną.  Ilość  powstających  ścieków będzie  niewielka,  zależna  od  ilości 
osób pracujących przy rozbiórce elektrowni. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się 
wpływu na wartości fizykochemiczne i hydrobiologiczne zbiorników wodnych. 

4. Opis elementów przyrodniczych środowiska 

4.1. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych i hydrograficznych w rejonie planowanego 
przedsięwzięcia (opis wód podziemnych i powierzchniowych) 

Wprowadzenie 

Hydrografię  miasta  i  gminy  Lipsko  tworzą  wody  powierzchniowe,  które  występują  w  postaci 

obiektów liniowych i obszarowych. Obiekty liniowe są to cieki powierzchniowe, tzw. Wody płynące, 

wody obszarowe natomiast to zbiorniki wodne. Miasto i gmina Lipsko położone jest w zlewni rzeki 

Krępianki. 

Wody powierzchniowe 

Ocenę,  jakości wód powierzchniowych Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

prowadzi w oparciu o  rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  9  listopada 2011  r. w  sprawie 

sposobu  klasyfikacji  stanu  jednolitych  części wód powierzchniowych oraz  środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545). 

Na  terenie  miasta  i  gminy  Lipsko  nie  jest  usytuowany  punktu  badania  stanu  jakości  wód 

powierzchniowych. Badaniami monitoringu były objęte wody powierzchniowe przepływające przez 

teren gminy poza jej granicami tj.: 

 Krępianka ‐ Solec (ujście do Wisły). 

Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w JCW ‐ ocena za lata 2010 

‐ 2012 r. 
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Stan  /  potencjał  ekologiczny  badanych wód był  umiarkowany  na  podstawie  III  klasy  elementów 

biologicznych. 

Na tej podstawie należy uznać, że największe zagrożenie powodują ścieki komunalne gromadzone 

w nieszczelnych jak i opróżnianych w sposób niekontrolowany szambach, a także odprowadzane bez 

oczyszczenia bezpośrednio do wód powierzchniowych szczególności poniżej miasta i gminy Lipsko. 

Rozwiązanie tego problemu będzie możliwe po rozbudowie zbiorczych systemów kanalizacji oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie zlewni analizowanej rzeki. 

Wody podziemne 

Ocenę,  jakości  tych  wód Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska  w Warszawie  prowadzi  w 

oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2008 r. w sprawie kryteriów i oceny 

stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008. Nr. 143 poz. 896). 

Wody  podziemne  rozumie  się  przez  to  wody  występujące  pod  powierzchnią  ziemi  w  wolnych 

przestrzeniach  skał  skorupy  ziemskiej.  W  zależności  od  głębokości  występowania  użytkowych 

poziomów wodonośnych są mniej narażone na zanieczyszczenia niż wody powierzchniowe. 

Na  terenie  miasta  lipsko  znajduje  się  punkt  badania  wód  podziemnych  nr  1855,  w  którym 

przeprowadzono badanie wód podziemnych w 2010 roku. Wody podziemne (wgłębne) na terenie 

miasta charakteryzowała wówczas III klasa czystości [WIOŚ 2011]. 

Lp.  Ujęcie wód podziemnych  Głębokość [m]  Ilość pobranej wody [dam3] 

1.  Lipsko  100  433,5 

2.  Józefów  70  42,2 

3.  Katarzynów  50  99,9 

4.  Wólka  50  ‐ 
Tabela 4. Eksploatacja ujęć wody na terenie miasta i gminy w 2014 roku. 

W 2014  roku  z ujęć wody na  terenie miasta pobrano  łącznie 575,6 dam3 wody. Najwięcej wody 

pobrano z ujęcia „Lipsko” – 433,5 dam3. 

4.2.Gospodarka wodno‐ściekowa 

 

Gospodarka ściekowa regulowana jest ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (Dz.  U.  2006  Nr  123,  poz.  858  z  póżn.  zm.), 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 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. 2006 Nr 137, poz. 984) oraz rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr 137 

poz.24). Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, ścieki (substancje ciekłe, wprowadzone 

bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód) zmieniają stan fizyczny, chemiczny 

lub biologiczny wód, działając niszcząco na świat roślinny lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku 

bytowania  człowieka  oraz  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  i  rolniczej  (ścieki 

bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, wody podgrzane). 
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Sieć wodociągowa 

Mieszkańcy miasta  i gminy są zaopatrywani w wodę ujmowaną w pięciu podstawowych ujęciach 
(Lipsko,  Józefów  i  Katarzynów). Do  sieci  przyłączone  są  gospodarstwa  domowe  i  obiekty  użytku 
publicznego.  Liczba  przyłączy  do  sieci wodociągowej wskazuje  na  19 %  udział miasta  i  gminy w 
ogólnej liczbie przyłączy do sieci wodociągowej na terenie powiatu w 2012 roku. Wartość wskaźnika 
sieci rozdzielczej przypadającego na 100 km2 powierzchni terenu miasta i gminy do długości sieci 
wodociągowej  jest  on  prawie  2  –  krotnie  wyższy  w  stosunku  do  wartości  tego  wskaźnika 
odnoszącego się do powiatu. 

 Lipsko – 3 studnie o wydajności:  
Nr 1 – 30 m3 /h, 
Nr 2 ‐ 100 m 3 /h, 
Nr 3 ‐ 45m3/h, 
przy maksymalnym zapotrzebowaniu dobowym 2 400 m3/d, 

 Józefów – 2 studnie o wydajności: 
Nr 1 – 50 m3/h, 
Nr 2 – 60 m3/h, 
przy maksymalnym zapotrzebowaniu dobowym 269 m3/d, 

 Katarzynów – 2 studnie o wydajności: 
Nr 1 ‐ 83 m3/h, 
Nr 2 – 86 m3/h, 
przy maksymalnym zapotrzebowaniu dobowym 384 m3/d, 

Wólka – ujęcie lokalne jest zamknięte. Wg. UM i G Lipsko wszystkie ujęcia wody posiadają ważne 
pozwolenia  wodno  prawne  na  pobór  wody.  Największą  wydajnością  w  wymiarze  godzinowym 
charakteryzuje się ujęcie wody w Lipsku. 

Lp.  Ujęcie  Miejscowości 

1.  Lipsko  Miasto Lipsko , sołectwa: Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Jelonek 

2. 
Józefów  Sołectwa: Józefów, Długowola I, Długowola II, Walentynów, Maruszów, 

Leopoldów, Wiśniówek, Gruszczyn, Śląsko 

3. 
Katarzynów  Katarzynów, Wola Solecka DrugaI, Wola Solecka Pierwsza, Wólka, Gołębiów, 

Dąbrówka, Szymanów ul. Wola Cukrowa oraz sołectwa z gmny Chotcza: 
Kolonia Wola Solecka, Białobrzegi, Jarenowskie Pole, Baranów 

Tabela 5. Wykaz miejscowości obsługiwanych przez ujęcia wody na terenie miasta i gminy Lipsko w 2014 roku.  

Długość sieci rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie miasta wynosi 15,0 km, a na terenie gminy 
63,7 km, do której przyłączono odpowiednio 706 i 960 szt. budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania. Korzystających z instalacji wodociągowej stanowili 67,6 % ogółu ludności. 

Powiat/Gmina 
Wskaźnik 

100 km2/długość sieci [km]  liczba przyłączy 

Powiat  80,8  8.017 

Miasto i Gmina Lipsko  47,2  1.509 

Tabela 6. Stopień zwodociągowania powiatu lipskiego oraz miasta i gminy Lipsko w 2012 roku.  

Ilość pobranej wody do celów użytkowych na terenie miasta i gminy Lipsko w 2012 roku stanowiła 
45 % ogólnego  jej  zużycia na  terenie powiatu. Natomiast długość  sieci wodociągowej na  terenie 
miasta i gminy stanowiła 11 % udziału w skali całego powiatu. 
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Jednostka 
Zużycie wody [dam3] 

2011  2012  2013  2014 

miasto  375,1  368,5  375,9  296,3 

gmina  97,2  98,8  109,4  74,6 
Tabela 7. Zużycie wody na terenie miasta i gminy Lipsko w latach 2011 – 2014. 

Najwięcej wody zużyto na terenie miasta w 2013 roku – 375,9 dam3, natomiast najmniej w 2014 
roku ‐ 296,3 dam3 przy średniej 353,95 dam3/rok. Najwięcej wody zużyto na terenie gminy w 2013 
roku – 109,4 dam3, natomiast najmniej w 2014 roku ‐ 74,6 dam3 przy średniej 95 dam3/rok. W latach 
2011 ‐ 2014 odnotowano średnio spadek zużycia wody o 50,7 dam3. 

2010  2011  2012 2013 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
m2 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
m2 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
m2 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
m2 

3.981  300.920  3.995  302.698 4.013 305.239 4.021  307.048
Tabela 8. Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w mieście i gminie Lipsko w latach 2010 – 2013.  

Sieć kanalizacyjna 

Długość sieci rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta  i gminy wynosi 15,7 km do której 
przyłączono  707  szt.  budynków  mieszkalnych  i  zbiorowego  zamieszkania.  Korzystający  z  sieci 
kanalizacyjnej ogółem stanowili 43,1 % ogółu ludności [GUS 2013]. 

Na terenie gminy i miasta funkcjonuje aglomeracja Lipsko. 

Na terenie miasta  i gminy Lipsko  istnieje  jedna oczyszczalnia ścieków położona w Lipsku przy ul. 
Soleckiej. Oczyszczalnia ścieków wybudowana była w latach 70 tych. Max. wydajność oczyszczalni 
wynosi.  2500  m3/d,  średnia  1900  m3/d.  Ścieki  od  mieszkańców  i  zakładów  przemysłowych 
zlokalizowanych w mieście Lipsko doprowadzane są systemem kanalizacyjnym, ponadto z terenu 
gminy  nieczystości  ciekłe  dowożone  są  specjalistycznym  sprzętem  do  punktu  zlewnego  przy 
oczyszczalni ścieków. Zarządcą oczyszczalni ścieków jest Samorządowy Zakład Budżetowy w Lipsku. 
W  roku  2014  przystąpiono  do  rozbudowy wraz  z modernizacją  oczyszczalni  w  celu  zwiększenia 
wydajności i podniesienie sprawności parametrów oczyszczanych ścieków. 

Ilość  ścieków  odprowadzonych  na  oczyszczalnię  na  terenie  miasta  i  gminy  Lipsko  w  2012  roku 
stanowiła 86 % ogólnie odprowadzonych na terenie powiatu. Natomiast długość sieci kanalizacyjnej 
na terenie miasta i gminy stanowiła 33 % udziału w skali całego powiatu. 

Zarządzający  Miejscowość 
Rodzaj 

oczyszczalni 

Projektowana 
średnia 

przepustowość 
[m3/d] 

Ilość ścieków 
oczyszczonych 

Odbiornik 
[m3/d]  [m3/rok] 

Samorządowy 
Zakład 

Budżetowy 
Usług 

Komunalnych w 
Lipsku 

Lipsko  biologiczna  2.500  1.490  600.000 
Krępianka/11,5/Wisł 

a/331,9/ 

Ośrodek 
Szkolno‐

Wychowawczy 
w Hucie 

Huta  biologiczna  11  b.d.  0,18 
ziemia ‐studnie 

chłonne/ 

Tabela 9. Zestawienie danych o ściekach odprowadzanych na oczyszczalnie na terenie miasta i gminy Lipsko w 2013 roku. 
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Siecią wodno – kanalizacyjną na terenie miasta i gminy zarządza Samorządowy Zakład Budżetowy 
Usług  Komunalnych  w  Lipsku  ul.  Solecka  88,  27‐300  Lipsko.  Pozostałe  nieskanalizowane 
gospodarstwa  indywidualne  posiadają  szamba  jedno  ‐  lub  wielokomorowe.  Odbiór  i  wywóz 
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych jest dokonywany przez uprawnione podmioty. 

4.3  Propozycja  działań  mających  na  celu  zminimalizowanie  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 
wody podziemne i powierzchniowe 

W celu  zminimalizowania  potencjalnego  oddziaływania  przedmiotowej  inwestycji  na  środowisko 
gruntowo–wodne proponuje się szereg rozwiązań chroniących środowisko: 

Na etapie realizacji/likwidacji przedsięwzięcia należy: 

 oszczędnie  korzystać  z  terenu  inwestycyjnego,  w  sposób  zapewniający  ochronę 
środowiska  gruntowo–wodnego,  w  szczególności  przed  wyciekami  substancji 
ropopochodnych, 

 korzystać ze sprzętu i środków transportu sprawnych technicznie, a stan ich okresowo 
kontrolować  i  monitorować  w  celu  natychmiastowego  wykrycia  ewentualnych 
nieszczelności oraz szybkiego ich unieszkodliwienia, 

 właściwie  zorganizować  plac  budowy/rozbiórki,  tj.  miejsca  przeznaczone  na 
gromadzenie  materiałów  budowlanych,  odpadów  oraz  postój  pojazdów  wydzielić  i 
zabezpieczyć przed emisja zanieczyszczeń do środowiska, 

 plac  budowy/rozbiórki  wyposażyć  w  środki  do  neutralizacji  ewentualnych  wycieków 
substancji  niebezpiecznych,  a  zebrane  materiały  czasowo  magazynować  w 
zabezpieczonym  miejscu  i  niezwłocznie  przekazać  uprawnionym  podmiotom  do 
utylizacji, 

 zapewnić zaplecze socjalne dla pracowników, ścieki bytowe gromadzić w przenośnych 
sanitariatach, opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy: 

 utrzymać instalację w należytej sprawności, 
 zastosować  indywidualną  misę  olejową  dla  każdego  pojedynczego  transformatora  o 

odpowiednio dobranej pojemności, zgodnie z normą PN‐E‐05115, 
 transformatory umieścić w zamkniętym kontenerze, zabezpieczonym przed dostępem 

osób trzecich, 
 ewentualne wymiany olejów w transformatorach zlecać wyspecjalizowanym firmom, 
 wyposażyć  obiekt  w  materiały  sorpcyjne  do  neutralizacji  ewentualnych  wycieków 

substancji ropopochodnych na wypadek awarii transformatorów, 
 ewentualne  czyszczenie  paneli  fotowoltaicznych  prowadzić  przy  zastosowaniu 

zdemineralizowanej  wody,  w  przypadku  silnych  zabrudzeń  przy  użyciu  środków 
biodegradowalnych, 

 prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń. 

Rozpatrując  możliwe  oddziaływania  związane  z  realizacją,  eksploatacją  i  ewentualną  likwidacją 
przedsięwzięcia  oraz  mając  na  uwadze  skalę,  zakres  inwestycji  i  zaproponowane  działania 
minimalizujące należy  stwierdzić,  że  inwestycja  nie  będzie miała  negatywnego wpływu na wody 
powierzchniowe i podziemne. 
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5. Gospodarka odpadami   

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady oznaczają każdą substancję  lub 
przedmiot,  których posiadacz pozbywa  się,  zamierza  się pozbyć  lub do  których pozbycia  się  jest 
obowiązany. Natomiast odpady niebezpieczne–zgodnie z art. 3 ust. 4 w/w. ustawy są  to odpady 
wykazujące co najmniej  jedną spośród właściwości niebezpiecznych, właściwości powodujące, że 
odpady  są  odpadami  niebezpiecznymi,  określa  załącznik  nr  3  do  ustawy.  Przez  gospodarowanie 
odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego 
rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów 
oraz  działania  wykonywane  w  charakterze  sprzedawcy  odpadów  lub  pośrednika  w  obrocie 
odpadami. 

5.1 Etap realizacji 

Na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  będą  wytwarzane  odpady  typowe  dla  prac  budowlanych 
(odpady  grupy  17),  a  także  odpady  opakowaniowe  i  ubrania  ochronne  (odpady  grupy  15)  oraz 
odpady komunalne (odpady grupy 20). Będą to głównie odpady powstające podczas prowadzenia 
prac  przygotowawczych,  budowlanych  i  montażowych  m.  in.  odpady  betonu,  odpadowa  stal  z 
montażu słupków (podpór), stołów i stelaży montażowych oraz ogrodzenia terenu farmy, drewno 
(usunięte  drzewa),  opakowania  w  które  zapakowane  były  panele  i  elementy  konstrukcji 
montażowych  w  trakcie  transportu,  uszkodzone  palety  drewniane  z  dostawy  paneli,  ubrania 
ochronne i ścierki. Określenie ich ilości jest trudne, gdyż nie jest możliwe dokładne obliczenie strat 
materiałowych  podczas  prac  budowlanych  i  montażowych.  Realizacja  przedsięwzięcia  będzie 
wymagała pewnych prac  ziemnych o niewielkim  zakresie  i  skali.  Panele  fotowoltaiczne nie będą 
posiadały fundamentów posadowionych w gruncie. Teren przedsięwzięcia generalnie  jest płaski  i 
nie  przewiduje  się  makroniwelacji  terenu.  W  celu  ułożenia  kabli  energetycznych  w  gruncie 
wykonane zostaną wykopy liniowe, wąskoprzestrzenne.  

W fazie realizacji przedsięwzięcia mogą powstać zatem odpady w postaci mas ziemnych, w wyniku 
m.in.: 

 zdejmowania  wierzchniej  próchnicznej  warstwy  gleby  w  obrysie  gruntowych  dróg 
wewnętrznych,  placu  gruntowego  pod  kontenery  oraz  tras  przebiegu  okablowania 
podziemnego, 

 wykonania  wykopów  fundamentowych  pod  bloczki  fundamentowe  słupków  ogrodzenia 
terenu  przedsięwzięcia  oraz  wykonania  wykopów  w  celu  posadowienia  w  gruncie  kabli 
energetycznych. 

Do  czasu  wykorzystania,  wierzchnia  warstwa  gleby  urodzajnej  zostanie  tymczasowo 
zmagazynowana  w  wydzielonym  miejscu  terenu  Inwestora.  Masy  ziemne  z  głębszych  warstw 
wykopu zostaną tymczasowo odłożone odrębnie, w taki sam sposób jak gleba. Masy ziemne zostaną 
w całości wykorzystane na terenie przedsięwzięcia m.in. do zasypania kabli energetycznych po ich 
ułożeniu  w  wykopach  na  wierzchu  zostanie  rozplantowana  odłożona  wcześniej  gleba.  Nie 
przewiduje  się  przekazywania  nadmiaru mas  ziemnych  jednostkom  zewnętrznym  ze względu na 
niewielką objętość mas ziemnych i możliwość ich pełnego wykorzystania w miejscu ich powstania.  

Rodzaje  odpadów,  które  powstaną  w  fazie  realizacji  elektrowni  fotowoltaicznej  oraz  ich 
przewidywaną szacunkową ilość zestawiono w poniższej tabeli. 
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Lp.  Nazwa odpadu  Kod odpadu 
Prognozowane 

szacunkowe ilości 
(Mg/rok) 

1  Opakowania z papieru i tektury  15 01 01  0,03 Mg 

2  Opakowania z tworzyw sztucznych  15 01 02  0,03 Mg 

3  Opakowania z drewna  15 01 03  0,05 Mg 

4  Opakowania z metali  15 01 04  0,03 Mg 

5 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 10*  0,03 Mg 

6 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nie uje te w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02*  0,02 Mg 

7 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

15 02 03  0,02 Mg 

8 
Odpady betonu oraz gruz betonowy  
z rozbiórek i remontów 

17 01 01  0,10 Mg 

9  Inne niewymienione odpady  17 01 82  0,10 Mg 

10   Drewo  17 02 01  1 Mg 

11  Tworzywa sztuczne  17 02 03  0,05 Mg 

12  Żelazo i stal  17 04 05  0,1 Mg 

13  Mieszaniny metali  17 04 07  0,03 Mg 

14  Kable inne niż wymienione w 17 04 10  17 04 11  0,05 Mg 

15 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 
06 01 i 17 06 03 

17 06 04  0,03 Mg 

16 
Nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01  0,5 Mg 

Tabela nr 10. Rodzaje oraz szacunkowe ilości odpadów mogących powstać na etapie realizacji przedsięwzięcia (*‐ odpady 
niebezpieczne). 

Odpady opakowaniowe oraz tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (odpady podgrupy 15 01 i 15 
02)  będą  selektywnie  zbierane  i  gromadzone  w  szczelnych  pojemnikach  ustawionych  w 
wyznaczonym  miejscu  zaplecza  budowlanego  o  ograniczonym  dostępie  osób  postronnych  na 
terenie  ogrodzonym  w  granicach  działek  Inwestora.  Po  zakończeniu  robót  budowlanych  i 
montażowych  odpady  zostaną  przekazane  zewnętrznym  firmom  posiadającym  odpowiednie 
wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów danego rodzaju, w celu odzysku odpady 
opakowaniowe inne niż niebezpieczne lub unieszkodliwienia odpady opakowaniowe niebezpieczne 
oraz  tkaniny do wycierania  i ubrania ochronne. Odpady budowlane (grupa 17) będą selektywnie 
zbierane i gromadzone w wyznaczonych miejscach zaplecza budowlanego o ograniczonym dostępie 
osób postronnych w granicach ogrodzonego terenu należącego do Inwestora. Odpady obojętne o 
masie uniemożliwiającej ich przemieszczanie (rozwiewanie) będą mogły być magazynowane luzem, 
natomiast  odpady  inne  niż  obojętne  które  potencjalnie  mogłyby  powodować  powstawanie 
odcieków  w  wyniku  ich  spłukiwania  przez  wody  deszczowe  będą  gromadzone  selektywnie  w 
szczelnych,  zamykanych  pojemnikach  o  odpowiednich  właściwościach  mechanicznych  i 
chemicznych  oraz  pojemności  dostosowanej  do  przewidywanych  ilości  powstających  odpadów, 
ustawionych w wyznaczonym, odrębnym miejscu  zaplecza. Po  zakończeniu  robót budowlanych  i 
montażowych odpady te zostaną przekazane specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie 
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wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów danego 
rodzaju. 

Odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 17 01 01, 17 02 01, 17 04 05 i 17 04 07 mogą być również 
przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, w 
celu odzysku zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 
lub  jednostkom  organizacyjnym  niebędącym  przedsiębiorcami,  oraz  dopuszczalnych  metod  ich 
odzysku, z użyciem dopuszczalnych metod odzysku określonych w tym rozporządzeniu. 

Odpady  komunalne  będą  gromadzone  w  typowym  kontenerze  z  zamknięciem,  stalowym  lub 
wykonanym z tworzywa sztucznego, ustawionym w wydzielonym miejscu zaplecza budowlanego. 
Będą  one  sukcesywnie  odbierane  przez  gminną  jednostkę  organizacyjną  lub  przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 
regulowanej. 

Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  pkt  32  ustawy  o  odpadach  wytwórcą  odpadów  powstających  w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki i remontu obiektów oraz sprzątania, konserwacji i 
napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

5.2 Etap eksploatacji  

W fazie eksploatacji przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej okresowo mogą powstawać odpady 
związane  z  utrzymaniem  funkcji  zainstalowanych  urządzeń  technicznych.  Odpady  te  będą 
wytwarzane  w  trakcie  doraźnych  napraw  uszkodzonych  elementów  wyposażenia  farmy 
fotowoltaicznej lub podczas zaplanowanych przeglądów serwisowych, które przeprowadzane będą 
z częstotliwością 1‐2 razy w roku, dokładny harmonogram prac konserwacyjnych poszczególnych 
elementów elektrowni  fotowoltaicznej będzie określony w dokumentacji eksploatacji elektrowni. 
Konserwację  instalacji  będzie  prowadzić  serwis  producenta  wyposażenia  elektrowni  lub  firma 
wyspecjalizowana w tego typu pracach. Zamontowane instalacje i urządzenia cechują się brakiem 
części  ruchomych  i  podatnych  na  uszkodzenia,  projektowane  panele  charakteryzujące  się  dużą 
wytrzymałością np. związaną z obciążeniem śniegiem czy opadami gradu, zatem ilość generowanych 
odpadów będzie niewielka. Generalnie na etapie eksploatacji mogą powstać m.in. odpady urządzeń 
elektrycznych  i  elektronicznych  m.  in.  zużyte  lub  uszkodzone  panele  fotowoltaiczne,  inwertery, 
elementy  elektronicznego  systemu  monitorującego,  urządzenia  grzewcze  i  oświetleniowe  stacji 
kontenerowej,  uszkodzone  kable  energetyczne,  a  także  np.  zniszczone  elementy  ogrodzenia 
(stalowa siatka). 

W przedmiotowej elektrowni zastosowany zostanie transformator olejowy, zatem w trakcie  jego 
eksploatacji może powstać olej odpadowy, np. w wyniku jego całkowitej wymiany (przepracowany 
olej  transformatorowy)  lub  awaryjnego wycieku.  Zabezpieczenie  środowiska  gruntowo‐wodnego 
przed niezamierzonym i niekontrolowanym uwolnieniem oleju do środowiska realizowane będzie 
poprzez instalację szczelnej misy olejowej pod transformatorem. Misa olejowa wykonana będzie z 
materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a jej pojemność wyniesie minimum 110 % zawartości 
oleju w transformatorze zgodnie z normą PN‐E‐05115. Masa oleju w transformatorze o mocy 1600 
kVA  wynosi  660  kg  i  odpowiada  ona  potencjalnej  maksymalnej  masie  odpadu  oleju,  jaki  może 
powstać. 

W  trakcie  prac  serwisowych  mogą  powstać  także  niewielkie  ilości  odpadów  opakowaniowych, 
opakowania  sprzętu  lub  części  zamiennych, pojemniki po wodzie  zdemineralizowanej  i  środkach 
chemicznych biodegradowalnych, służących do mycia paneli fotowoltaicznych, sorbentów i tkanin 
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do  wycierania  np.  w  przypadku  wycieku  lub  rozlewu  oleju  podczas  prac  serwisowych  przy 
transformatorze olejowym oraz ubrań ochronnych. 

Przewiduje  się,  iż  na  terenie  przedmiotowej  farmy  fotowoltaicznej,  w  fazie  jej  eksploatacji, 
powstaną  wskazane  w  poniższej  tabeli  rodzaje  i  ilości  odpadów,  sklasyfikowanych  zgodnie  z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

Lp.  Podgrupa i rodzaj odpadów  Kod  Ilość Mg/rok 

1 
Odpadowe oleje i ciecze 
stosowane jako elektroizolatory 
oraz nośniki ciepła 

13 03   

 

Mineralne oleje i ciecze stosowane 
jako elektroizolatory oraz nośniki 
ciepła zawierające związki 
chlorowcoorganiczne inne niż 
wymienione w 13 03 01 

13 03 06*  0,66 

 

Mineralne oleje i ciecze stosowane 
jako elektroizolatory oraz nośniki 
ciepła niezawierające związków 
chlorowoorganicznych 

13 03 07 *  0,66 

 

Syntetyczne oleje i ciecze 
stosowane jako elektroizolatory 
oraz nośniki ciepła inne niż 
wymienione w 13 03 01 

13 03 08*  0,66 

 
Inne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

13 03 10*  0,66 

2 

Odpady opakowaniowe (włącznie z 
selektywnie gromadzonymi 
komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

15 01   

  Opakowania z papieru i tektury  15 01 01  0,05 

  Opakowania z tworzyw sztucznych  15 01 02  0,05 

 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10*  0,02 

3 
Sorbenty, materiały filtracyjne 
tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne 

15 02   

 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki)  
i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

15 02 02*  0,02 

 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

15 02 03  0,01 
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4 
Odpady urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych  

16 02   

 
Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*  0,10 

 
Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 92 09 do 16 02 13

16 02 14  0,20 

 
Niebezpieczne elementy lub części 
składowe usunięte z zużytych 
urządzeń 

16 02 15*  0,05 

 
Elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 16 
02 15 

16 02 16  0,05 

5 
Odpady drewna, szkła i tworzyw 
sztucznych 

17 02   

  Tworzywa sztuczne  17 02 03  0,05 

6 
Odpady i złomy metaliczne oraz 
stopów metali 

17 04   

  Aluminium   17 04 02  0,05 

  Żelazo i stal  17 04 05  0,05 

 
Kable inne niż wymienione w 17 04 
10 

17 04 11  0,03 

Tabela nr 11. Klasyfikacja oraz prognozowane ilości odpadów mogących powstawać na terenie inwestycji, (*‐ odpady 
niebezpieczn\e). 

W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  nie  powstanie  rocznie  więcej  niż  1  Mg  odpadów 
niebezpiecznych lub powyżej 5.000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.  

W związku z czym Inwestor nie będzie musiał uzyskać pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

Wymienione w  tabeli  nr  5  odpady mogą  powstawać wyłącznie  okresowo w  trakcie  napraw  lub 
okresowych  przeglądów  stanu  technicznego  obiektów  farmy  fotowoltaicznej.  Nie  będą  one 
magazynowane  w  obrębie  terenu  przedsięwzięcia,  tylko  bezpośrednio  po  wytworzeniu  będą 
niezwłocznie  transportowane  poza  teren  elektrowni  i  zagospodarowywane  w  sposób  opisany 
poniżej.  

Odpady te mogą być wywożone przez ich wytwórcę, czyli w przedmiotowym przypadku przez firmę 
zajmującą się serwisowaniem farmy fotowoltaicznej: 

 odpadowe  oleje  i  ciecze  stosowane  jako  elektroizolatory  oraz  nośniki  ciepła  (13  03) 
Gospodarowanie olejem odpadowym z transformatora powstałym np. w wyniku awaryjnego 
wycieku  będzie  odbywało  się  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu 
Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  4  sierpnia  2004  r. w  sprawie  szczegółowego  sposobu 
postępowania z olejami odpadowymi. Olej odpadowy zostanie zebrany selektywnie według 
wymagań  wynikających  ze  sposobu  jego  dalszego  przemysłowego  wykorzystania  lub 
unieszkodliwiania.  Podczas  zbierania  oleju  odpadowego  niedopuszczalne  będzie  jego 
mieszanie  z  innymi  odpadami  i  substancjami,  w  tym  zwłaszcza  z  odpadami  stałymi  oraz 
innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami. Uwolniony w większej 
ilości odpadowy olej  transformatorowy wypompowany zostanie  z misy umieszczonej pod 
transformatorem  do  szczelnego  pojemnika,  wykonanego  z  materiału  trudno  palnego, 
odpornego  na  działanie  olejów  odpadowych,  odprowadzającego  ładunki  elektryczności 
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statycznej, wyposażonego w szczelne zamknięcie, zabezpieczonego przed stłuczeniem. Na 
pojemniku umieszczony będzie w widocznym miejscu: napis „OLEJ ODPADOWY”, informacja 
o  kodzie wynikająca  z  rozporządzenia Ministra  Środowiska  z  dnia  27 września  2001  r. w 
sprawie  katalogu  odpadów  oraz  oznakowanie  wymagane  przepisami  szczególnymi, 
dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych. Jeżeli olej podczas użytkowania miał lub 
mógł mieć  styczność  z  substancją  niebezpieczną,  w  jej  postaci  własnej  lub  jako  składnik 
preparatu, na pojemniku umieszczona będzie informacja o zanieczyszczeniu lub możliwości 
zanieczyszczenia oleju odpadowego tą substancją. Olej odpadowy zebrany do pojemnika nie 
będzie  magazynowany  na  terenie  elektrowni,  ale  bezzwłocznie  po  wytworzeniu  będzie 
wywożony  poza  teren  przedsięwzięcia  i  przekazywany  do  odzysku  lub  unieszkodliwienia 
jednostkom  zewnętrznym  posiadającym  stosowne  wymagane  prawem  zezwolenia  na 
gospodarowanie odpadami tego rodzaju, 

 odpady  opakowaniowe  włącznie  z  selektywnie  gromadzonymi  komunalnymi  odpadami 
opakowaniowymi (15 01). Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi  zanieczyszczone  (15 01 10*),  czyli  np.  opakowania po oleju  transformatorowym 
wykorzystanym  do  uzupełnienia  jego  zawartości  w  transformatorze,  nie  będą 
magazynowane  na  terenie  przedsięwzięcia,  tylko  bezpośrednio  po  wytworzeniu  będą 
niezwłocznie transportowane poza teren elektrowni i zostaną przekazywane w celu odzysku 
lub  unieszkodliwienia  wyspecjalizowanej  firmie  zewnętrznej,  posiadającej  stosowne 
wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami tego rodzaju. Pozostałe, inne 
niż niebezpieczne odpady opakowaniowe np. opakowania, w których dostarczono zamienne 
wyposażenie  przeznaczone  do  wymiany  zniszczonych  lub  zużytych  urządzeń  elektrowni, 
zostaną selektywnie zebrane i bezpośrednio po wytworzeniu niezwłocznie wywiezione poza 
teren  elektrowni  w  celu  przekazania  podmiotom  zewnętrznym  posiadającym  stosowne 
wymagane  prawem  zezwolenia  na  odzysk  poszczególnych  rodzajów  odpadów 
opakowaniowych  nie  będą  one  zatem  tymczasowo  magazynowane  w  obszarze 
przedsięwzięcia.  Opcjonalnie  opakowania  z  papieru  i  tektury  (15  01  01)  mogą  być 
przekazywane  osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym  niebędącym 
przedsiębiorcami w celu ich odzysku z wykorzystaniem metod dopuszczalnych przez prawo 
np. do wykorzystania jako paliwo, 

 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (15 02). Odpady te 
bezpośrednio  po  wytworzeniu  podczas  prac  serwisowych  będą  selektywnie  zebrane  do 
szczelnych  pojemników  metalowych  lub  z  tworzywa  sztucznego,  oddzielnie  tkaniny  do 
wycierania  oraz  ubrania  ochronne  i  oddzielnie  zużyty  sorbent,  odrębnie  odpady 
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, a następnie niezwłocznie przetransportowane poza 
teren elektrowni i przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania zewnętrznym jednostkom 
posiadającym stosowne wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami tych 
rodzajów, 

 odpady  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych  (16  02).  Uszkodzone  panele 
fotowoltaiczne,  przetwornice  (inwertery)  oraz  elementy  innych  urządzeń  elektrycznych  i 
elektronicznych  np.  systemu  monitorującego  pracę  elektrowni  zostaną  bezpośrednio  po 
wymianie  serwisowej,  a  więc  bez  magazynowania  na  terenie  przedsięwzięcia 
przetransportowane poza obszar elektrowni i przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia 
podmiotowi  zewnętrznemu‐prowadzącemu  zakład  przetwarzania  zużytego  sprzętu 
elektrycznego  i  elektronicznego,  wpisanemu  do  rejestru  Głównego  Inspektora  Ochrony 
Środowiska.  Uszkodzone  panele  fotowoltaiczne  mogą  zostać  przekazane  do  odzysku 
(recyklingu).  Z  uszkodzonych  modułów  PV  wykonanych  z  polikrystalicznych  ogniw 
krzemowych  możliwy  jest  odzysk  krzemu,  aluminium,  miedzi,  szkła,  a  także  tworzyw 
sztucznych.  Procentowy  odzysk  poszczególnych  materiałów  w  recyklingu  modułów  PV 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Materiał  Ilość (kg/m2) Udział masowy (%) Stopień odzysku (%) 

Szkło  10  74,16  90 

Aluminium  1.39  10,30  100 

Ogniwa PV  0,47  3,48  90 

Folie EVA, Tedler  1,37  10,15  ‐ 

Kontakty elektryczne  0,10  0,75  95 

Substancje spajające  0,16  1,16  ‐ 
Tabela nr 12. Charakterystyka odzysku materiałów w procesie recyklingu krzemowych modułów fotowoltaicznych. 

Możliwy  do  osiągnięcia  wysoki  stopień  recyklingu  materiałów  bazowych  i  maksymalizacja  ich 
wykorzystania jako surowców wtórnych może korzystnie wpłynąć na energo‐ i materiałochłonność 
przy produkcji nowych modułów. 

Zużyte lub uszkodzone lampy fluorescencyjne zawierające rtęć lub tradycyjne żarówki, które służyły 
do oświetlenia wnętrz kontenerów i terenu elektrowni, będą selektywnie zbierane, umieszczane w 
opakowaniach  producenta  układanych  w  zamykanym  pojemniku  na  świetlówki,  wykonanym  z 
tworzywa  sztucznego  i  bezpośrednio  po  wymianie  na  nowe  będą  wywożone  poza  teren 
przedsięwzięcia  bez  magazynowania  na  terenie  obiektu.  Odpadowe  urządzenia  oświetleniowe 
oddawane  będą  do  punktów  zbierania  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  czyli 
sklepów detalicznych, hurtowni lub lokalnych punktów zbiórki stworzonych przez gminy i  lokalne 
przedsiębiorstwa usług komunalnych, które mają obowiązek przyjmowania odpadów tego rodzaju, 
stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, lub 
będą  przekazywane  podmiotowi  zewnętrznemu‐prowadzącemu  zakład  przetwarzania  zużytego 
sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  wpisanemu  do  rejestru  Głównego  Inspektora  Ochrony 
Środowiska. 

 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (17 02), 
 tworzywa sztuczne (17 02 03). 

Odpady  te  w  postaci  np.  zniszczonych  peszli  (osłon  okablowania)  będą  selektywnie  zbierane  i 
bezpośrednio  po  usunięciu  bez  tymczasowego  magazynowania  na  terenie  przedsięwzięcia, 
wywożone  poza  teren  elektrowni  i  przekazywane  zewnętrznej  jednostce  posiadającej  stosowne 
wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów tego rodzaju. 

 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04), 
 aluminium (17 04 02), 
 żelazo i stal (17 04 05), 
 kable inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11). 

Odpady  te  będą  selektywnie  zbierane  i  bezpośrednio  po  usunięciu  bez  tymczasowego 
magazynowania  na  terenie  przedsięwzięcia,  wywożone  poza  teren  elektrowni  i  przekazywane 
zewnętrznej  jednostce  posiadającej  stosowne  wymagane  prawem  zezwolenia  na  przetwarzanie 
(odzysk) odpadów danego rodzaju. 

5.3 Etap likwidacji 

Potencjalna  likwidacja  farmy  fotowoltaicznej  polegać  będzie  na  demontażu  paneli  PV  wraz  z 
konstrukcjami  montażowymi,  banków  przetwornic  (inwerterów),  transformatora,  pozostałych 
urządzeń  i  okablowania  elektroenergetycznego,  wywiezieniu  poza  teren  przedsięwzięcia  w/w 
elementów  oraz  kontenerowej  stacji  transformatorowej  i  kontenera  technicznego,  a  następnie 
uporządkowaniu  terenu  elektrowni.  W  dalszej  kolejności  obszar  przedsięwzięcia  zostanie 
zrekultywowany. Będzie to proces niosący wyłącznie pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, 
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co wynika  z  przywracania  naturalnych walorów powierzchni  ziemi  i  odtwarzania  gleb w  obrysie 
gruntowych dróg wewnętrznych i placu gruntowego, pozostały teren nie zostanie przekształcony, 
oraz na przywróceniu krajobrazu do stanu poprzedzającego etap realizacji i eksploatacji elektrowni, 
w powiązaniu z sukcesją roślinności. Po zakończeniu w/w procesów teren przedsięwzięcia będzie 
mógł być wykorzystywany w pierwotny sposób tj. zagospodarowany w kierunku rolniczym. 

Oddziaływania  przedsięwzięcia  na  tym  etapie  będą  bardzo  zbliżone  do  oddziaływań  na  etapie 
budowy elektrowni. 

Na etapie  likwidacji  przedsięwzięcia powstaną odpady  typowe dla prac  rozbiórkowych obiektów 
budowlanych, a także zużyte tkaniny do wycierania i ubrania ochronne oraz odpady opakowaniowe 
i  komunalne.  Przewiduje  się,  że  powstaną  wówczas  następujące  rodzaje  odpadów  (odpady 
oznaczone gwiazdką to odpady niebezpieczne): 

 opakowania z papieru i tektury (15 01 01) i opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), 
 opakowania z drewna (15 01 03) – uszkodzone palety drewniane stosowane do transportu 

paneli, 
 sorbenty, materiały filtracyjne w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach, tkaniny do 

wycierania  np.  szmaty,  ścierki  i  ubrania  ochronne  zanieczyszczone  substancjami  nie‐
bezpiecznymi (np. PCB) (15 02 02*), 

 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 02 02 (15 02 03), 

 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 (16 02 13*), zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (16 02 
14), niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń (16 02 15*), 
elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (16 02 16) – zużyte 
lub uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym: panele fotowoltaiczne, 
inwertery (przetwornice), elementy układów pomiarowych, 

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01), 
 inne niewymienione odpady (17 01 82), 
 szkło (17 02 02), 
 tworzywa sztuczne (17 02 03) – m.in. peszele, czyli osłony okablowania, 
 aluminium (17 04 02), żelazo i stal (17 04 05) – stalowe słupki (podpory), elementy stołów i 

stelaży montażowych oraz ogrodzenia terenu farmy, 
 mieszaniny metali (17 04 07), 
 kable inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11) – zużyte lub uszkodzone okablowanie 

elektroenergetyczne, 
 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04), 
 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 (17 09 04), 
 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01). 

Oszacowanie ilości tych odpadów na tym etapie jest bardzo trudne. 

Odpady opakowaniowe oraz tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (odpady podgrupy 15 01 i 15 
02)  będą  selektywnie  zbierane  i  gromadzone  w  szczelnych  pojemnikach  ustawionych  w 
wyznaczonym miejscu zaplecza roboczego o ograniczonym dostępie osób postronnych na terenie 
ogrodzonym w granicach działek Inwestora. Po zakończeniu robót demontażowych i porządkowych 
odpady zostaną przekazane zewnętrznym firmom posiadającym odpowiednie wymagane prawem 
zezwolenia na przetwarzanie  odpadów danego  rodzaju, w  celu  odzysku  (odpady opakowaniowe 
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inne niż niebezpieczne) lub unieszkodliwienia (odpady opakowaniowe niebezpieczne oraz tkaniny 
do wycierania i ubrania ochronne). 

Odpady urządzeń elektrycznych  i elektronicznych  (podgrupa 16 02) będą zbierane  i gromadzone 
selektywnie  w  wydzielonych  miejscach  terenu  przedsięwzięcia  o  ograniczonym  dostępie  osób 
postronnych na terenie ogrodzonym w granicach działek Inwestora jeśli będzie to konieczne to w 
szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z tworzywa sztucznego. Zużyte lub uszkodzone 
panele  fotowoltaiczne,  przetwornice  (inwertery)  oraz  elementy  innych  urządzeń  elektrycznych  i 
elektronicznych np. systemu monitorującego pracę elektrowni zostaną przekazane do odzysku lub 
unieszkodliwienia  podmiotowi  zewnętrznemu‐prowadzącemu  zakład  przetwarzania  zużytego 
sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  wpisanemu  do  rejestru  Głównego  Inspektora  Ochrony 
Środowiska. Uszkodzone panele fotowoltaiczne mogą zostać przekazane do odzysku (recyklingu). Z 
uszkodzonych modułów PV wykonanych z polikrystalicznych ogniw krzemowych możliwy jest odzysk 
krzemu, aluminium, miedzi, szkła, a także tworzyw sztucznych. Procentowy odzysk poszczególnych 
materiałów w recyklingu modułów PV przedstawiono w tabeli nr 6. Możliwy do osiągnięcia wysoki 
stopień  recyklingu  materiałów  bazowych  i  maksymalizacja  ich  wykorzystania  jako  surowców 
wtórnych  może  korzystnie  wpłynąć  na  energo  ‐  i  materiałochłonność  przy  produkcji  nowych 
modułów. 

Odpady  grupy  17  będą  selektywnie  zbierane  i  gromadzone w wyznaczonych miejscach  zaplecza 
roboczego o ograniczonym dostępie osób postronnych w granicach ogrodzonego terenu należącego 
do Inwestora. Odpady obojętne o masie uniemożliwiającej ich przemieszczanie (rozwiewanie) będą 
mogły być magazynowane luzem, natomiast odpady inne niż obojętne które potencjalnie mogłyby 
powodować  powstawanie  odcieków  w  wyniku  ich  spłukiwania  przez  wody  deszczowe  będą 
gromadzone selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach o odpowiednich właściwościach 
mechanicznych  i  chemicznych  oraz  pojemności  dostosowanej  do  przewidywanych  ilości 
powstających odpadów, ustawionych w wyznaczonym, odrębnym miejscu zaplecza. Po zakończeniu 
robót  rozbiórkowych  i  porządkowych  odpady  te  zostaną  przekazane  specjalistycznym  firmom 
posiadającym  odpowiednie  wymagane  prawem  zezwolenia  na  przetwarzanie  (odzysk  lub 
unieszkodliwianie) odpadów danego rodzaju. 

Odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 17 01 01, 17 04 02, 17 04 05 i 17 04 07 mogą być również 
przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, w 
celu odzysku zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 
lub  jednostkom  organizacyjnym  niebędącym  przedsiębiorcami,  oraz  dopuszczalnych  metod  ich 
odzysku, z użyciem dopuszczalnych metod odzysku określonych w tym rozporządzeniu. 

Odpady  komunalne  będą  gromadzone  w  typowym  kontenerze  z  zamknięciem,  stalowym  lub 
wykonanym z tworzywa sztucznego, ustawionym w wydzielonym miejscu zaplecza roboczego. Będą 
one sukcesywnie odbierane przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej. 

Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  pkt  32  ustawy  o  odpadach  wytwórcą  odpadów  powstających  w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki i remontu obiektów oraz sprzątania, konserwacji i 
napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

Wyżej  wymienione  sposoby  postępowania  z  wytworzonymi  odpadami  gwarantują  ograniczenie 
negatywnego oddziaływania wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.  
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6. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

6.1 Faza budowy 

W  okresie  budowy  planowanej  inwestycji  można  spodziewać  się  okresowego,  wzmożonego 
oddziaływania  akustycznego  i  wibracji  spowodowanych  pracą  sprzętu  budowlanego  i  pojazdów 
transportujących materiały. Oddziaływania  te  są  przejściowe. Należy  zaznaczyć,  że  etap budowy 
będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej i będzie trwał maksymalnie do 2 miesięcy. 

Z obliczeń wynika, że izofona 55 dB nie będzie wykraczać poza teren należący do Wnioskodawcy. W 
związku z czym prace budowlane będą nieznacznie odczuwalne. 

Dodatkowo w celu minimalizacji uciążliwości związanych z budową inwestycji proponuje się: 

 zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków 
transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji hałasu, 

 dbałość  o  dobry  stan  techniczny  używanego  sprzętu  oraz  jego  bieżącą  konserwację  i 
przeglądy techniczne, 

 rozłączna pracę (w miarę możliwości) urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu; 
 utrzymanie dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym, 
 wykonywanie prac instalacyjnych wyłącznie w porze dziennej, 
 ustalenie tras przejazdu i organizacji ruchu pojazdów poruszających się po placu budowy i na 

drogach dojazdowych zapewniające ograniczenie możliwości niekontrolowanego poruszania 
się. 

Uciążliwości w zakresie hałasu związane z pracami budowlanymi będą miały charakter krótkotrwały 
i okresowy oraz zakończy się ukończeniu robót. 

6.2 Ocena stanu istniejącego 

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Chotcza z dnia 14 lutego 2018 r. (Załącznik nr 1) działka, 
na  której  zlokalizowana  będzie  planowana  inwestycja  brak  jest  aktualnego  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

6.3 Źródła hałasu 

Planowana farma fotowoltaiczna będzie miała moc do 3 MWp.  

Planowane jest zastosowanie: 

Opis  Decybele  Liczba źródeł 

Transformator 
70,0 (na zewnątrz 

kontenera) 

1 

Inwertery  max 40,0  max 2 
Tabela nr 13. Zastosowane źródła hałasu. 

6.4 Metodyka oceny 

Analizę  wpływu  na  środowisko  w  zakresie  emisji  hałasu  wykonano  na  podstawie  algorytmu 
obliczeniowego  zawartego  w  normie  PN‐ISO  9613‐2,  co  jest  zgodne  z  krajowymi  przepisami 
prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
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(Dz. U. Nr 206 poz. 1291) wydanego na podstawie delegacji w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (D. U. z 2013r., poz. 1232, ze zm.). Do obliczeń emisji hałasu posłużyło 
narzędzie informatyczne (oprogramowanie) SON2. 

Obliczenia emisji hałasu wykonano dla pracy urządzeń: 

 w porze dnia – dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie następującym, 

 w porze nocy – dla przedziału  czasu odniesienia  równego 1 najmniej  korzystnej  godzinie 
nocy. 

W celu obliczeń zasięgów hałasu wprowadzono:  

 dane geometryczne i współrzędne obiektów, 
 dane na temat parametrów źródeł hałasu niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń. 

Zastosowany algorytm przygotowania danych wejściowych dotyczących źródeł hałasu składa się z 
następujących części:  

 wyznaczenie poziomu mocy akustycznej źródła dźwięku, 
 wprowadzenie parametrów źródeł hałasu do programu obliczeniowego.  

Metoda ta funkcjonuje według następującej procedury ogólnej: 

 zgodnie  z  wymaganiami  dotyczącymi  oceny  klimatu  akustycznego  w  środowisku  oceny 
zasięgu hałasu wykonuje się w oparciu o wartość równoważnego poziomu dźwięku,  

 obliczone  poziomy  dźwięku  porównano  z  wartościami  dopuszczalnymi  określonymi  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Obliczeniowe metody oceny hałasu elektrowni fotowoltaicznych bazują na: 

 modelu ogólnym, zawartym w normie PN‐ISO 9613‐2 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa, 

 ocenie zasięgu hałasu w oparciu o równoważny poziom dźwięku A. 

Algorytm zawarty w normie zawiera metodę  inżynierską obliczania  tłumienia dźwięku, w wyniku 
jego propagacji w przestrzeni otwartej, w celu prognozowania poziomów hałasu środowiskowego 
w określonej odległości od różnych źródeł hałasu. Przy pomocy opisanych algorytmów prognozuje 
się wartości równoważnego poziomu dźwięku A pochodzącego ze źródeł o znanej emisji dźwięku, w 
korzystnych dla propagacji warunkach meteorologicznych.  

Podstawowy wzór modelu zawartego w normie ISO 9613‐2 ma postać: 

LfT(DW) = LW +DC‐A – Cmet 

gdzie:               

Lw – poziom mocy akustycznej źródła dźwięku w pasmach oktawowych, 
DC – korekcja kierunkowa (bez kierunkowości), ale uwzględniająca odbicie od podłoża, DΩ, 
Cmet ‐ w warunkach wyznaczania krótkookresowego poziomu dźwięku przyjmuje najczęściej 
wartość zerową.  
A – tłumienie w pasmach oktawowych wynikające z propagacji od punktowego źródła dźwięku do 
odbiorcy. 
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Przy czym Dc = DΩ – 0. Natomiast: 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 

gdzie: 

Adiv jest tłumieniem wynikającym z rozbieżności geometrycznej, 
Aatm jest tłumieniem wynikającym z pochłaniania przez powietrze, 
Agr jest tłumieniem wynikającym z efektu gruntu, 
Abar jest tłumieniem wynikającym z obecności ekranu, 
Amisc jest tłumieniem wynikającym z różnych innych zjawisk. 

Tłumienie wynikające  z  pochłaniania  przez  powietrze  przyjmuje  się wg  normy  dla  kombinacji  3 
temperatur i 3 wilgotności względnych. Wyłącznie dla przykładu zacytowano poniżej fragment tabeli 
z normy PN‐ISO 9613‐2 dla temperatury 10°C i wilgotności 70 % (dla innych zestawów temperatury 
i wilgotności można skorzystać z normy ISO 9613‐1). 

Temperatura 

(oC) 

Wilgotność wzgl. 

(%) 

Współczynnik tłumienia atmosferycznego α [dB/km] 

63  125 250 500 1000 2000  4000  8000 

10  70  0,1  0,4  1,0  1,9  3,7  9,7  32,8  117 

Tabela 14. Współczynnik tłumienia powietrza α, hałasu w pasmach oktawowych wg normy PN‐ISO 9613‐2. 

Współczynnik gruntu ‐ G 

Tak zwany „efekt gruntu” Agr, jest wynikiem interferencji fali akustycznej biegnącej bezpośrednio z 
falą  odbitą  od powierzchni  gruntu.  Ze względu na występujące  zwykle  uginanie  się  promieni  ku 
powierzchni ziemi powoduje, że tłumienie energii akustycznej jest określane przede wszystkim w 
pobliżu źródła lub w pobliżu odbiorcy. Ta metoda obliczania efektu gruntu jest w pełni poprawna 
tylko dla płaskiej nawierzchni gruntu.  

Właściwości akustyczne każdej strefy gruntu są określone przez współczynnik gruntu G. Określono 
trzy następujące kategorie powierzchni odbijającej. 

 grunt twardy, który obejmuje bruk, wodę lód, beton i wszystkie inne powierzchnie o małej 
porowatości. Na przykład ubita ziemia, która często występuje w obszarach przemysłowych, 
może być uznana za grunt twardy. Dla gruntu twardego G= 0, 

 grunt  porowaty,  który  obejmuje  powierzchnię  ziemi  pokrytą  trawą,  drzewami  lub  inną 
zielenią i wszystkie inne powierzchnie gruntu właściwe dla rozwoju roślinności, takie jak pola 
uprawne. Dla gruntu porowatego G = 1, 

 grunt mieszany: jeśli powierzchnia składa się zarówno z gruntu twardego jak i porowatego, 
to G zmienia się w zakresie od 0 do 1, przyjmując wartość równą ułamkowi strefy porowatej. 

W  normie  zestawiono  tabelarycznie  szereg  zależności  wyznaczania  efektu  gruntu  (tłumienia)  w 
różnych uwarunkowaniach, w oktawowych pasmach częstotliwości. Wynikowe tłumienie na drodze 
propagacji fali jest sumą poszczególnych tłumień w strefach źródła, odbiorcy oraz centralnej. 

W analizie akustycznej przyjęto współczynnik gruntu na poziomie G = 0 
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6.5 Wymagania akustyczne 

Wartości  dopuszczalnych poziomów dźwięku  (równoważnych,  oznaczanych  LAeq) w  środowisku, 
zarówno dla pory dnia  jak  i  pory nocy  sprecyzowane  są w  tabelach –  załączniku  rozporządzenia 
Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w 
środowisku (tekst jednolity D. U. z 2014 r. poz. 112). Poziomy te odnoszą się wyłącznie do terenów 
wymagających  ochrony  przed  hałasem.  Dopuszczalne  poziomy  hałasu  w  środowisku 
powodowanego  przez  poszczególne  grupy  źródeł  hałasu,  z wyłączeniem  hałasu  powodowanego 
przez  starty  lądowania  i przeloty  statków powietrznych oraz  linie elektroenergetyczne wyrażone 
wskaźnikami LAeqD i L AeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków 
korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.  

 
Tabela nr 15. Dopuszczalne poziomy hałasu. 

W  analizie  przyjęto  następujący  zestaw  poziomów  dopuszczalnych  dla  terenów  zabudowy 
zagrodowej: 

 dla pory dnia L Aeq D = 55 dB, 
 dla pory nocy L Aeq N = 45 dB. 

oraz zabudowy jednorodzinnej: 

 dla pory dnia L Aeq D = 50 dB, 
 dla pory nocy L Aeq N = 40 dB. 
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6.6 Oddziaływania skumulowane 

W odległości ok. 1 km od działki  inwestycyjnej nie występują  zakłady przemysłowe, elektrownie 
wiatrowe  i  farmy  fotowoltaiczne,  w  związku  z  czym  nie  przeprowadzano  oddziaływania 
skumulowanego.  

6.7 Podsumowanie 

Przeprowadzona  analiza miała  za  zadanie  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  o  skalę  uciążliwości 
planowanej  inwestycji  na  klimat  akustyczny  środowiska.  W  ramach  analizy  przyjęto  wartości 
poziomów dopuszczalnych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (D. U. z 2014 r. poz. 112).  

W  analizie  przyjęto  następujący  zestaw  poziomów  dopuszczalnych  dla  terenów  zabudowy 
zagrodowej: 

 dla pory dnia L Aeq D = 55 dB, 
 dla pory nocy L Aeq N = 45 dB. 

oraz zabudowy jednorodzinnej: 

 dla pory dnia L Aeq D = 50 dB, 
 dla pory nocy L Aeq N = 40 dB. 

Z  przeprowadzonych  analiz,  z  uwzględnieniem  wszystkich  założeń  obliczeniowych  wynika,  że 
planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  wpływać  negatywnie  na  klimat  akustyczny. W  oparciu  o 
przeprowadzoną analizę  stwierdza  się,  że w  rozumieniu ustawy Prawo ochrony  środowiska przy 
przyjętych  powyższych  założeniach,  planowana  inwestycja  nie  będzie  stanowiła  zagrożenia  dla 
środowiska w zakresie emisji hałasu i będzie spełniała wymagania określone w w/w rozporządzeniu. 

7 Oddziaływanie wynikające z powstawania pola elektromagnetycznego 

Generowanie pola elektromagnetycznego związane jest z przepływem prądu elektrycznego przez 
przewodnik. Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości (50 Hz) w odróżnieniu od pól wielkiej 
częstotliwości jest tzw. polem quasi stacjonarnym, występuje w nim tylko strefa indukcji bez strefy 
promieniowania. 

Dopuszczalne wartości poziomów składowych pola elektromagnetycznego w środowisku określono 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003  r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów. Obiektami chronionymi w tym zakresie jest zabudowa mieszkaniowa i miejsca dostępne 
dla ludności. 

Zgodnie z tabelami 1 i 2 zamieszczonymi w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia, dopuszczalne 
poziomy natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz w środowisku wynoszą: 

 10 kV/m – dla miejsc dostępnych dla ludności, 
 1 kV/m – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Wartość  natężenia  tego  pola  określona  jest  dla wysokości  2 m  nad  powierzchnią  ziemi  lub  nad 
innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, w szczególności dachami spełniającymi 
role tarasów, tarasami, balkonami i podestami. 
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Stosownie do w/w  tabel  z  załącznika nr 1 do  rozporządzenia Ministra  Środowiska, dopuszczalne 
natężenie pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz w środowisku wynosi 60 A/m, zarówno dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jak i dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Wartość natężenia tego pola określona jest dla pionów pomiarowych na wysokościach od 0,3 m do 
2 m nad powierzchnią  ziemi  lub nad  innymi powierzchniami na których mogą przebywać  ludzie, 
dachy spełniające role tarasów, tarasy, balkony, podesty itp. 

Praca samych paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów nie powoduje powstawania wokół nich pola 
magnetycznego o natężeniu mogącym  choćby w minimalnym  stopniu wpływać na naturalne  tło 
(promieniowanie) elektromagnetyczne Ziemi. Linie kablowe niskiego napięcia o napięciu roboczym 
400 V kierujące prąd przemienny do transformatora NN/SN, są również marginalnym źródłem pola 
elektromagnetycznego takie napięcie jest również stosowane w liniach trójfazowych powszechnie 
stosowanych  w  gospodarstwach  domowych  ‐  natężenie  pola  elektrycznego  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie linii o napięciu 400 V kształtuje się poniżej 0,1kV/m. 

Źródłem  pola  elektromagnetycznego  o  większych  poziomach,  powstającego  w  obrębie 
przedmiotowej elektrowni słonecznej, może być przede wszystkim: 

 praca transformatora zwiększającego napięcie niskie (NN 0,4 kV) na napięcie średnie (SN 15 
kV), 

 przesył  energii  elektrycznej  od  transformatora  do  zewnętrznej  sieci  elektroenergetycznej 
(odbiorcy wytworzonej energii) za pośrednictwem przewodów średniego napięcia ułożonych 
w gruncie. 

Na  terenie  przedmiotowej  farmy  projektuje  się  zainstalowanie  transformatora  olejowego, 
przekształcającego napięcie wejściowe 400 V o częstotliwości 50 Hz na napięcie wyjściowe 15 kV. 
Moc transformatora ma wynosić maksymalnie 1.600 kVA. Silne pole magnetyczne stanowiące istotę 
działania tego urządzenia zawiera się w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczątkowej wydostaje się 
na  zewnątrz  transformatora.  Natomiast  pole  elektryczne  jest  całkowicie  ekranowane  przez 
metalową, uziemioną obudowę transformatora. Transformator ten stanowi zatem słabe źródło pola 
elektromagnetycznego.  Dodatkową  funkcję  ekranującą  będzie  spełniał  kontener  stacji 
elektroenergetycznej,  który  będzie  zamykany,  a  dostęp  do  niego  będą mieli  jedynie  pracownicy 
firmy serwisującej elektrownię. 

Energia elektryczna z transformatora będzie dostarczana do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej 
za pośrednictwem wewnętrznej podziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i zewnętrznego 
punktu przyłącza do słupa elektroenergetycznego SN odbiorcy. 

Przewody elektroenergetyczne zostaną ułożone w wykopach o odpowiedniej głębokości, zgodnej z 
obowiązującymi  normami  technicznymi.  Natężenie  i  zasięg  zarówno  pola  elektrycznego  jak  i 
magnetycznego  w  otoczeniu  podziemnych  linii  kablowych  zależy  od  kilku  czynników,  z  których 
najbardziej istotne to: 

 napięcie robocze linii przesyłowej, 
 natężenie prądu płynącego w przewodach, 
 głębokości ułożenia kabli przesyłowych w gruncie. 

Natężenie  pola  magnetycznego  wokół  napowietrznych  linii  przesyłowych  średnich  napięć  jest 
niewielkie.  W  miejscach  przebywania  ludzi,  nawet  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  linii,  jest  ono 
porównywalne z polami, jakie występują obok przewodów domowej instalacji niskiego napięcia oraz 
z  polami  istniejącymi w  bezpośredniej  bliskości  elektrycznego  sprzętu  powszechnego  użytku. W 
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przypadku okablowania podziemnego natężenie składowej magnetycznej będzie charakteryzowało 
się  jeszcze  niższymi  poziomami.  Również  natężenie  składowej  elektrycznej  pola 
elektromagnetycznego będzie znikome. 

Podsumowując  powyższe  rozważania  należy  stwierdzić,  że  eksploatacja  przedmiotowej  farmy 
fotowoltaicznej, w tym przyłącza do istniejącej zewnętrznej (odbiorczej) sieci elektroenergetycznej 
średniego  napięcia  SN  15  kV,  nie  wpłynie  na  modyfikację,  pogorszenie  stanu  klimatu 
elektromagnetycznego środowiska lokalizacji  inwestycji  i z pewnością nie spowoduje przekroczeń 
dopuszczalnych natężeń pola magnetycznego  i  pola  elektrycznego w  środowisku,  określonych w 
rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie  dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów,  zarówno w  obrębie  jak  i  poza  terenem przedsięwzięcia w miejscach  dostępnych  dla 
ludności i w obszarach zabudowy mieszkaniowej. Tym samym przedmiotowa elektrownia nie będzie 
stanowiła  zagrożenia  dla  środowiska, w  tym  dla  zdrowia  i  warunków  życia  okolicznej  ludności  i 
zwierząt oraz personelu okresowo obsługującego farmę. 

8. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

Podczas prowadzenia prac budowlanych i montażowych na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie 
miała miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe maszyn 
budowlanych m.in. kafara służącego do wbijania słupków montażowych, koparki, dźwigu lekkiego i 
środków  transportu,  samochodów  dostawczych  lub  ciężarowych  dostarczających  elementy 
wyposażenia  farmy  fotowoltaicznej  oraz  emisja  pyłów  cementu,  kruszywa  i  innych  sypkich 
materiałów  pylistych.  Maszyny  budowlane  i  samochody  ciężarowe  wyposażone  są  w  silniki 
wysokoprężne  zasilane olejem napędowym, którego  spalanie  jest  źródłem emisji  tlenków azotu, 
tlenków węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz tlenków siarki.  

Ocenia się, iż ze względu na: 

 ograniczony czas występowania emisji odpowiadający czasowi trwania prac budowlanych i 
montażowych, 

 stosowanie  niewielkiej  ilości  maszyn  i  urządzeń  budowlanych  oraz  środków  transportu, 
sprawnych technicznie i spełniających wymagania dotyczące norm emisji spalin, 

 zraszanie wodą terenu budowy gruntowych dróg wewnętrznych i placu gruntowego, w celu 
ograniczenia pylenia w razie konieczności w okresach gorących i suchych. 

Emisja  ta  nie  będzie  miała  istotnego  wpływu  na  stan  czystości  atmosfery  w  rejonie  lokalizacji 
przedsięwzięcia. 

Przedmiotowa  farma  fotowoltaiczna w  fazie  eksploatacji  nie  będzie powodowała  powstawania  i 
emitowania  do  środowiska  zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych.  W  trakcie  eksploatacji  farmy 
incydentalny  i  marginalny  charakter  będzie  mieć  emisja  niezorganizowana  zanieczyszczeń  do 
powietrza pochodząca ze spalania paliw w silnikach pojazdów firmy serwisowej, dojeżdżających do 
terenu  przedsięwzięcia.  Ze  względu  na  znikomą  wielkość,  emisja  ta  nie  będzie  miała  żadnego 
wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. 

Elektrownia  będzie  natomiast  mało  istotnym  źródłem  hałasu  przemysłowego  i  pól 
elektromagnetycznych.  Okresowo  w  wyniku  prac  serwisowych  i  konserwacyjnych  na  terenie 
przedsięwzięcia powstaną niewielkie ilości odpadów oraz ścieków z mycia paneli fotowoltaicznych. 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych w fazie  likwidacji przedsięwzięcia będzie miała miejsce 
niezorganizowana emisja zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych 
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m.in. urządzenia do wyciągania słupków montażowych z gruntu, dźwigu lekkiego, koparki, spycharki 
oraz  środków  transportu,  pojazdów  dostawczych  i  ciężarowych  wywożących  zdemontowane 
elementy wyposażenia farmy fotowoltaicznej i odpady, a także emisja pyłów cementu, kruszywa i 
innych sypkich materiałów pylistych. Maszyny budowlane i samochody ciężarowe wyposażone są w 
silniki wysokoprężne  zasilane  olejem  napędowym,  którego  spalanie  jest  źródłem  emisji  tlenków 
azotu, tlenków węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz tlenków siarki.  

Ocenia się, iż ze względu na: 

 ograniczony czas występowania emisji odpowiadający czasowi trwania prac rozbiórkowych, 
demontażowych, porządkowych i rekultywacyjnych, 

 stosowanie  niewielkiej  ilości  maszyn  i  urządzeń  budowlanych  oraz  środków  transportu, 
sprawnych technicznie i spełniających wymagania dotyczące norm emisji spalin, 

 zraszanie wodą gruntowych dróg wewnętrznych  i placu gruntowego, w celu ograniczenia 
pylenia w razie konieczności w okresach gorących i suchych. 

Emisja  ta  nie  będzie  miała  istotnego  wpływu  na  stan  czystości  atmosfery  w  rejonie  lokalizacji 
przedsięwzięcia. 

9. Metody ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń 

Rozwiązania ograniczające skalę zagrożeń występujących w czasie normalnej pracy zakładu: 

 zastosowana technologia ‐ elektrownia automatyczna bezobsługowa, 
 urządzenia dozorczo – kontrolne, 
 stacja  kontenerowa  wyposażona  w  transformator  bezolejowy  lub  w  przypadku 

transformatora olejowego w szczelną misę odciekową, która przejmie całość oleju, 
 ewidencja jakościowa i ilościowa przyjmowanych oraz wytwarzanych odpadów: 

 określenie ilości odpadu, 

 sprawdzenie  zgodności  przyjmowanych  odpadów  z  danymi  zawartymi  w  karcie 
przekazania odpadów, 

 uziemienie urządzeń oraz instalacje odgromowe, 
 zastosowanie utwardzenia w postaci przepuszczalnej podsypki, 
 brak magazynowania odpadów – powstające w trakcie przeglądów odpady będą zabierane 

przez  pracowników  dokonujących  czynności  serwisowych  i  przekazywane  uprawnionym 
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z wymogami ustawy o odpadach oraz 
innych ustaw. 

Rozwiązania zabezpieczające przed stanami awaryjnymi: 

 przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń, 
 okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń oraz środków transportu, 
 brak magazynowania odpadów. 

Metody stosowane w eksploatacji: 

 okresowe konserwowanie oraz utrzymywanie w należytej sprawności i czystości wszystkich 
urządzeń, 

 przyjmowanie wyłącznie odpadów niż niebezpieczne. 

Eksploatacja obiektu, jego urządzeń i instalacji będzie określona w szczegółowej instrukcji obsługi, 
podającej  również sprzęt ochrony osobistej personelu.  Instrukcją szczegółową będą objęte  także 
warunki bezpieczeństwa eksploatacji i remontów wszystkich urządzeń zakładu. 
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Stany awaryjne mogące wystąpić w związku z funkcjonowaniem urządzeń, to także zanik zasilania 
lub  pożar.  Zanik  zasilania  powoduje  zatrzymanie  urządzeń,  co  nie  stwarza  zagrożenia  dla 
środowiska.  Natomiast  w  przypadku  pożaru  należy  podjąć  działania  zgodnie  z  obowiązującą 
instrukcją  p.poż.  oraz  powiadomić  niezwłocznie  właściwe  służby  –  Państwowa  Straż  Pożarną  i 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

10. Obszary i obiekty chronione 

Teren planowanej inwestycji „Kijanka PV” znajduje się na obszarze chronionym zgodnie z ustawą o 
ochronie przyrody „Obszary podlegające ochronie” z dnia 16 kwietnia 2004, Obszarze Chronionego 
Krajobrazu „Dolina rzeki Zwolenki”. 

10.1 Obszar Natura 2000 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszaru chronionym Natura 2000 zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody „Obszary podlegające ochronie” z dnia 16 kwietnia 2004  

 
Mapa nr 8. Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaru chronionym Natura 2000. 

Najbliższe obszary chronione to: 

 Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 PHL 080002 „Dolina Zwoleńki” – położony 

ok 1 km na wschód od miejsca planowanej inwestycji. 

Z godnie z § 3 ust. 1 pkt 52, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  planowana  inwestycja,  z  racji 
planowanej  powierzchni,  czyli  obszaru  zabudowy  do  2,08  ha,  nie  powinna  być  uznana  za 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397). 

Teren, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej jest położony na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu  „Dolina  rzeki  Zwolenki”.  Dodatkowo  należy  podkreślić,  że  farma  fotowoltaiczna 
oddziałuje wyłącznie na teren, na którym jest posadowiona. Tym samym nie oddziałuje na sąsiednie 



 

Raport Oddziaływania na Środowisko                  Strona 48 

„Kijanka PV”  

 

działki  jak  na przykład na obszar Natura  2000  oraz  tym bardziej  na obszary  oddalone o  kilkaset 
metrów. 

Działki inwestycyjne znajdują się w zasięgu korytarza ekologicznego: 

 korytarz ekologiczny 2005, 

„Dolina Pilicy Pn” 

GKPdC‐4A 

 korytarz ekologiczny 2012, 

„Puszcza Swietokrzyska ‐ Dolina Wisly” 

GKPdC‐5C 

 
Mapa nr 9. Lokalizacja inwestycji w stosunku do korytarzy ekologicznych.  

Oddziaływanie planowanej inwestycji zamknie się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada 
tytuł prawny. 
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Mapa nr 10. Oddziaływanie elektrownia fotowoltaiczna. 

Pełny opis świata roślinnego i zwierzęcego został przedstawiony w załączniku nr 4 do raportu.  

11 Ochrona zabytków 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568) zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, 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. 

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania m.in.: 

 zabytki nieruchome będące, w szczególności: 

 krajobrazami kulturowymi, 

 układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

 dziełami architektury i budownictwa, 

 dziełami budownictwa obronnego, 

 obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 
przemysłowymi, 

 cmentarzami, 

 parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

 miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 
osobistości lub instytucji. 

 zabytki archeologiczne będące w szczególności: 

 pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

 cmentarzyskami, 

 kurhanami, 

 reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 
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Formami ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie 
parku kulturowego lub ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

12. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

12.1. Ogólna charakterystyka oddziaływania na środowisko 

Planuje  się  budowę  oraz  uruchomienie  elektrowni  fotowoltaicznej  składającej  się  z  ogniw 
polikrystalicznych montowanych na konstrukcji wsporczej z rur oraz kształtek stalowych. Planuje się 
zastosowanie  technologii  umożliwiającej  automatyczną  i  bezobsługową  pracę  elektrowni, 
niewymagająca stałej obecności obsługi technicznej. Jedyne oddziaływanie na środowisko wystąpi 
w trakcie  jej budowy  i będzie ograniczało się do emisji spalin z pojazdów pracujących na terenie 
budowy,  wytworzenia  odpadów,  głównie  opakowaniowych  powstających  w  trakcie 
rozpakowywania urządzeń przed ich montażem.  

Nastąpi również emisja hałasu pochodzącego z maszyn budowlanych, o charakterze zbliżonym do 
normalnych  robót  polowych  związanych  z  uprawą  roślin,  co  nie  będzie  wpływało  na  najbliższe 
terenu mieszkalne zlokalizowane ok. 50 m od miejsca lokalizacji inwestycji w kierunku wschodnim.  

Wody opadowe  i  roztopowe będą zagospodarowywane na  terenie  inwestycji, nie przewiduje się 
budowy kanalizacji deszczowej, gdyż wody będą grawitacyjnie spływać na grunt i dalej będą wsiąkały 
w niego bądź będą odparowywane z powierzchni roślin.  

W trakcie budowy może dojść do: 

 zanieczyszczenia powierzchni ziemi i warstw gruntu niżej leżących, 
 zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

Zagrożenie to może mieć charakter zwykły, krótkoterminowy, ograniczony do drobnych awarii w 
czasie  normalnych  prac  budowlanych  np.  drobne  wycieki  płynów  eksploatacyjnych  ze  środka 
transportu.  Charakter  nadzwyczajny  ma  proces  związany  z  przedostaniem  się  do  środowiska 
znacznych  ilości  substancji  niebezpiecznych  w  sytuacji  poważnej  awarii  na  skutek,  np.  pożaru, 
przewrócenia  się  pojazdu  transportującego  odpady  bądź  jego  uszkodzenia  w  trakcie  kolizji 
drogowej.  W  wyniku  wystąpienia  poważnej  awarii  oddziaływanie  będzie  średnio  lub 
długoterminowe w zależności od zidentyfikowania i umiejscowienia awarii oraz określenia zasięgu i 
stopnia zanieczyszczenia. 

Podczas normalnego funkcjonowania obiektu nie przewiduje się wystąpienia sytuacji awaryjnej. W 
mało  prawdopodobnym  przypadku  powierzchniowego  wycieku  płynów  eksploatacyjnych  ze 
środków  transportu  działaniami  podjętymi  w  celu  eliminacji  zagrożenia  będzie  natychmiastowe 
skierowanie  środka  do  naprawy,  zabezpieczenie  przed  dalszym  rozprzestrzenieniem  się  płynów 
poprzez  zabezpieczenie  miejsca  wycieku  nieprzepuszczalnym  pojemnikiem  (miską)  oraz  w 
przypadku zanieczyszczenia terenu wymiana nawierzchni utwardzonej na „czystą” oraz przekazanie 
zanieczyszczonej  podsypki  do  unieszkodliwienia  przez  wyspecjalizowane  zakłady  posiadające 
stosowne pozwolenia. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż na terenie planowanego zakładu nie będą prowadzone naprawy 
posiadanych  środków  transportu  wszelkie  czynności  naprawcze  wykonywane  będą  w 
autoryzowanych stacjach obsługi. 
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W trakcie pracy elektrowni mogą wystąpić stany awaryjne w związku z funkcjonowaniem urządzeń, 
np.  zanik  zasilania  lub  pożar.  Zanik  zasilania  powoduje  zatrzymanie  urządzeń,  co  nie  stwarza 
zagrożenia  dla  środowiska.  Natomiast  w  przypadku  pożaru  urządzenia  zostaną  odłączone 
automatycznie i należy podjąć działania zgodnie z obowiązującą instrukcją p.poż. oraz powiadomić 
niezwłocznie właściwe służby  tj. Państwowa Straż Pożarną  i Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

12.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz grunty w strefie przypowierzchniowej oraz 
zwierzęta 

Wpływ  projektowanego  przedsięwzięcia  budowę  i  uruchomienie  elektrowni  fotowoltaicznej  na 
powierzchnię ziemi i grunty w strefie przypowierzchniowej będzie nieznaczny i wynikał będzie tylko 
i wyłącznie z zajęcia terenu przez konstrukcje wsporczą dla ogniw. Oddziaływanie to będzie miało 
znikomy  wpływ,  gdyż  powierzchnia  zajęta  pod  konstrukcję  wyniesie  ok  5%  powierzchni 
nieruchomości wliczając w to powierzchnię zajętą pod transformator kontenerowy oraz kontener 
techniczny. Sposób montażu paneli nie będzie miał większego wpływu na roślinność pod panelami, 
gdyż  umożliwi  dostęp  wystarczającej  ilości  promienie  świetlnych  do  roślin  w  porze  porannej  i 
popołudniowej  zapewniając  wystarczające  jej  ilości  do  swobodnej  wegetacji  oraz  wzrostu. 
Konstrukcja  elektrowni  nie  będzie  wpływała  na  organizmy  żywe,  podniesienie  konstrukcji  w 
stosunku do gruntu zapewni swobodne przemieszczanie się mniejszych zwierząt pod panelami. Nie 
będzie występował negatywny wpływu na ptaki, brak jest elementów ruchomych, które mogłaby 
emitować hałas bądź powodować obrażenia. Konstrukcja umożliwia swobodne przemieszczanie się 
ptaków pomiędzy rzędami paneli oraz pod samymi panelami i nie będzie stanowiła przeszkód w ich 
żerowaniu. Elektrownie fotowoltaiczna nie stanowią zagrożenia, dla zwierząt i ptaków.  

Powłoka  antyrefleksyjna  pokrywająca  panele  fotowoltaiczne  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. Nie przewiduje się również zagrożenia dla większych zwierząt 
ze względu na ogrodzenie siatką terenu inwestycji (bez podmurówki), co wyeliminuje przedostanie 
się większych osobników na teren inwestycji.  

13. Warianty planowanego przedsięwzięcia inne niż wybrane przez inwestora 

13.1. Opis analizowanych wariantów 

Dla potrzeb niniejszego raportu przeanalizowano dwa warianty przedsięwzięcia: 

 wariant zerowy – polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, 

 wariant I (inwestorski) – polegający na budowie elektrowni fotowoltaicznej z zastosowaniem 
polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW, instalowanych w rzędach 
oddalonych  od  siebie  od  3  m  do  10  m,  montażu  baterii  inwerterów  bezpośrednio  przy 
panelach,  na  konstrukcjach  nośnych  oraz  transformatora  usytuowanego  w  stacji 
elektroenergetycznej typu kontenerowego, na działkach o nr ewid. 56, 65 oraz części działki 
o ewid. nr 57, w miejscowości Kijanka, gmina Chotcza, jest możliwości przyłączenia do linii 
SN znajdującej się na przedmiotowej działkach. 

Wariant zerowy – polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. 

W skali lokalnej wariant zerowy cechuje się brakiem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
poprzez zaniechanie realizacji, tzn.: 
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 nie powoduje on zajęcia pod inwestycję nowych terenów biologicznie czynnych, 
 powierzchnia  ziemi  nie  zostanie  naruszona,  a  wierzchnia  warstwa  gleby  nie  ulegnie 

dewastacji, 
 nie  skutkuje  powstaniem  nowych  źródeł  emisji  pola  elektromagnetycznego  oraz  hałasu 

przemysłowego, 
 nie powstaną odpady ani ścieki z okresowego mycia paneli fotowoltaicznych, 
 nie dojdzie do zniszczenia szaty roślinnej, 
 nie będzie jakiegokolwiek oddziaływania na świat zwierzęcy, 
 nie zostanie zmodyfikowany krajobraz. 

Środowisko  lokalizacji  inwestycji  cechuje  się  niskimi  walorami  naturalnymi  –  znajduje  się  na 
gruntach rolnych, IV, V i VI klasy bonitacyjnej. 

W skali lokalnej wariant zerowy jest praktycznie obojętny dla środowiska naturalnego, natomiast w 
skali  regionalnej  i  krajowej,  a  nawet  globalnej,  jest  rozwiązaniem  niekorzystnym,  sprzecznym  z 
założeniami  zapisanymi  w  Traktacie  Akcesyjnym  przystąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej  oraz 
Dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2009/28/WE  z  dnia  23  kwietnia  2009r.  w  sprawie 
promowania  stosowania  energii  ze  źródeł  odnawialnych,  nakładającą  na  Polskę  obowiązek 
zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto. 

Celem Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2000 
r., Polityki Energetycznej Polski do 2025 r. przyjętej przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. oraz 
Polityki  Klimatycznej  Polski  –  Strategie  redukcji  gazów  cieplarnianych  w  Polsce  do  roku  2020, 
przyjętej przez Radę Ministrów w 2003 r., jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
bilansie paliwowo‐energetycznym kraju do 15% w 2020  r. Globalne zapotrzebowanie na energię 
wzrośnie  do  2050  r.  25  krotnie,  dlatego  dalszy  rozwój  energetyki  nie  może  bazować  tylko  na 
eksploatacji  paliw  kopalnianych. Wzrost wykorzystania OZE  ułatwi  przede wszystkim osiągnięcie 
założonych  w  polityce  ekologicznej  celów  w  zakresie  obniżenia  emisji  zanieczyszczeń 
odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz substancji zakwaszających. 

W Polityce Klimatycznej Polski, jako priorytetowe kierunki działań średnio i długookresowych, został 
zawarty m.in. zapis o wypełnieniu przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w pierwszym okresie, czyli osiągniecie w latach 2008 – 2012 wielkości emisji gazów cieplarnianych 
nie przekraczającej 94% wielkości emisji z roku 1988 i następnych okresach rozliczeniowych, a także 
zapis  o  głębokiej  przebudowie  modelu  produkcji  i  konsumpcji  energii  w  kierunku  poprawy 
efektywności energetycznej i surowcowej, szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz 
dążenie  do  zredukowania  wielkości  emisji  gazów  cieplarnianych  przez  wszystkie  podstawowe 
rodzaje  źródeł  energii.  Niepodejmowanie  przedmiotowej  inwestycji  nie  zwiększy  ilości  energii 
wytwarzanej  ze  źródeł  odnawialnych,  co  przełoży  się  na  zwiększenie  ilość  energii,  którą  należy 
dostarczyć poprzez spalanie paliw kopalnych. Produkcja energii elektrycznej przez spalanie węgla 
kamiennego lub brunatnego wpływa niekorzystnie na wszystkie komponenty środowiska. Łańcuch 
zmian w miejscu wydobywania węgla  rozpoczyna się od  trwałego przekształcenia  rzeźby  terenu, 
dewastacji gleby i głębszych partii środowiska gruntowego, stosunków wodnych oraz flory i fauny, 
migracja  lub ginięcie wielu gatunków zwierząt oraz zanikanie cennych siedlisk. Wprowadzane do 
atmosfery  w  wyniku  spalania  węgla  zanieczyszczenia  gazowe  i  pyłowe  powodują  niekorzystne 
zmiany  w  całej  atmosferze  m.in.  przyczyniając  się  do  znaczącego  spadku  jakości  powietrza, 
powstawania kwaśnych deszczy i potencjalnej intensyfikacji globalnego ocieplenia w wyniku emisji 
gazów cieplarnianych, w  tym dwutlenku węgla.  Są  to wielkoskalowe, długotrwałe  i  niekorzystne 
zmiany  dla  środowiska.  W  przypadku  instalacji  wolnostojących  ogniw  fotowoltaicznych,  zmiany 
takie nie występują, gdyż jest to najczystsza energia, jaką w obecnych czasach człowiek jest w stanie 
pozyskać. 
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Przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 3MW może w skali roku wytworzyć średnio ok. 
3.150  MWh  energii  elektrycznej.  Wyprodukowanie  takiej  ilości  energii  w  konwencjonalnej 
elektrowni  węglowej  wiązałoby  się  z  emisją  do  atmosfery  następujących  ilości  zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych: 

 7,41 Mg/a dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx i pyłów, 
 700,35 Mg/a dwutlenku węgla CO2, który jest gazem cieplarnianym. 

Biorąc pod uwagę wskazany wyżej efekt ekologiczny, odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia nie 
miałoby uzasadnienia. 

W  związku  z  polityką  państwa  dotyczącą  rozwoju  energetyki  odnawialnej,  oprócz  korzyści 
ekologicznych związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń energetycznych, istotne są także korzyści 
gospodarcze związane z dywersyfikacją źródeł produkcji energii i bezpieczeństwem energetycznym 
regionu. Ze względów społecznych poprawi się również wizerunek gminy, która wdraża technologie 
przyjazne środowisku. 

Wariant  I  (inwestorski)  ‐  polegający  na  budowie  elektrowni  fotowoltaicznej  z  zastosowaniem 
polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 3MW, instalowanych w rzędach oddalonych od 
siebie od 3 m do 10 m, montażu baterii inwerterów bezpośrednio przy panelach na konstrukcjach 
nośnych oraz transformatora usytuowanego w stacji elektroenergetycznej typu kontenerowego na 
działce  o  nr  ewid.  57.  Wariant  ten  został  dokładnie  opisany  w  rozdziale  2  raportu  niniejszego 
opracowania. 

13.2. Uzasadnienie wyboru wariantu i wskazanie jego wpływu na środowisko 

Oddziaływania  farmy  fotowoltaicznej na etapie budowy  i potencjalnej  likwidacji przedsięwzięcia, 
będą krótkotrwałe, ograniczone w czasie w porównaniu z elektrowniami wiatrowymi będą znacznie 
się  od  siebie  różniły.  Wyboru  dokonano  więc  na  podstawie  oceny  rodzaju,  skali  i  zasięgu 
oddziaływania wariantów w fazie eksploatacji przedsięwzięcia,  zakładając w obu przypadkach 25 
letni czas użytkowania instalacji. 

Eksploatacja  elektrowni  fotowoltaicznych  jak  i  wiatrowych  charakteryzuje  się  brakiem  emisji 
zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego.  Produkcja  „czystej”  energii  w  tego  rodzaju 
instalacjach,  opartych  na  bezpośredniej  konwersji  energii  słonecznej,  wiatrowej  na  energię 
elektryczną  w  ogniwach  fotowoltaicznych  i  wiatru,  zastępując  wytwarzanie  energii  z  użyciem 
konwencjonalnych  metod  bazujących  na  spalaniu  paliw  kopalnych,  w  Polsce  głównie  węgla 
kamiennego  i  brunatnego,  przyczynia  się  do  zmniejszenia  stopnia  zanieczyszczenia  powietrza 
atmosferycznego nie tylko w skali lokalnej ale i regionalnej.  

W  skali  lokalnej  wariant  inwestorski  jest  natomiast  korzystniejszy  dla  środowiska  od  wariantu 
alternatywnego, ponieważ wariant alternatywny w stosunku do wariantu zaproponowanego przez 
Inwestora: 

 cechowałby  się  większym  zasięgiem  oddziaływania  na  klimat  akustyczny  rejonu  jego 
lokalizacji, ze względu na śmigła oraz bliska odległość od zabudowy chronionej akustycznie, 

 powodowałby większe zagrożenie dla awifauny, 
 wiązałby się z istotniejszą ingerencją w krajobraz. 

Dokonano zatem wyboru wariantu inwestorskiego jako cechującego się niewielką skalą i zasięgiem 
oddziaływania  na  środowisko,  optymalną  lokalizacją  i  zachowaniem  korzyści  ekonomicznych,  a 
zatem wyboru  zgodnego  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju,  ekorozwoju.  Planowana  instalacja 
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zespołu polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW w proponowanej lokalizacji 
jest optymalna z punktu widzenia kosztów i wyniku finansowego przedsięwzięcia oraz możliwości 
podłączenia  do  sieci  odbiorczej  Krajowego  Systemu  Elektroenergetycznego.  Przedmiotowa 
elektrownia  fotowoltaiczna  będzie  spełniała  obowiązujące  przepisy  środowiskowe,  odpowiednie 
normy  i  standardowo  wykorzystywane  wytyczne  projektowania  tego  typu  instalacji.  Wariant 
inwestorski  jest  wariantem  najkorzystniejszym  dla  środowiska,  zgodnym  z  polityką  ochrony 
atmosfery,  ochroną  zdrowia  ludzi  będą  dotrzymane  dopuszczalne  poziomy  hałasu,  polityką 
energetyczną Polski i trendami zmierzającymi do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

Dla  uzasadnienia  wyboru  sporządzono  zestawienie  porównawcze  czynników  oddziaływania 
środowiskowego istotnych dla wyboru wariantu – tabela nr 10. 

CZYNNIK 
ODDZIAŁYWANIA 

WARIANT ZEROWY  WARIANT I 

Emisje do atmosfery  Brak jakichkolwiek 
emisji zanieczyszczeń 
do powietrza 

Brak emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Hałas  Brak emisji hałasu 
przemysłowego 

Brak uciążliwości (dotrzymywanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu na 
terenach prawnie chronionych przed 
hałasem). 
Niski poziom hałasu wynikający z pracy 
inwerterów, kontenerowej stacji 
transformatorowej, sporadycznej pracy 
kosiarki mechanicznej i okresowego, 
incydentalnego ruchu samochodów w 
obszarze przedsięwzięcia.  
Brak uciążliwości w stosunku do klimatu 
akustycznego rejonu lokalizacji 
przedsięwzięcia (dotrzymanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w 
obrębie najbliższych terenów prawnie 
chronionych przed hałasem, tj. budynków 
mieszkalnych w zabudowie 
jednorodzinnej). 

Pole 
elektromagnetyczne 

Brak powstawania pól 
elektromagnetycznych

Marginalna emisja pól 
elektromagnetycznych przez 
projektowane instalacje i urządzenia 
elektroenergetyczne (głównie przez 
transformator i podziemne przewody 
przesyłowe średniego napięcia), nie 
powodująca przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów pola magnetycznego i 
elektrycznego na terenach chronionych 
(zabudowy mieszkaniowej i miejsc 
dostępnych dla ludności). 

Ścieki  Brak emisji 
jakichkolwiek 
rodzajów ścieków. 

Brak ścieków bytowych i przemysłowych. 
Brak zorganizowanego ujmowania wód 
opadowych – wody deszczowe spłukujące 
dachy kontenerów i powierzchnie paneli 
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PV, jako wody czyste, będą w sposób 
naturalny infiltrować do gruntu w obrębie 
terenu przedsięwzięcia. 
Niewielka ilość powstających okresowo 
(1‐2 razy w roku) ścieków z mycia paneli 
fotowoltaicznych, potencjalnie 
zawierających rozcieńczone środki 
biodegradowalne (całkowicie bezpieczne  
dla środowiska gruntowo‐wodnego), 
trafiających bezpośrednio na tereny 
zielone przedsięwzięcia (do gruntu). 

Odpady  Brak odpadów  Okresowo wytwarzane niewielkie ilości 
odpadów w wyniku prac naprawczych i 
serwisowych. 
Prawidłowa gospodarka odpadami, 
polegająca na minimalizowaniu ich ilości, 
selektywnym zbieraniu, braku 
tymczasowego magazynowania odpadów 
na terenie przedsięwzięcia, wywożeniu 
ich z obszaru elektrowni bezpośrednio po 
wytworzeniu i przekazywaniu wyłącznie 
zewnętrznym firmom posiadającym 
stosowne wymagane prawem zezwolenia 
na przetwarzanie (odzysk lub 
unieszkodliwienie) odpadów danego 
rodzaju. 

Przekształcenie gleby  
i powierzchni ziemi 

Brak przekształcenia 
powierzchni ziemi  
i dewastacji 
próchniczej warstwy 
gleby 

Zajęcie pod inwestycję gruntów rolnych o 
niskiej klasie bonitacji RIV, RV, ŁIV, PsV. 
Dewastacja próchniczej warstwy gleby w 
obrysie projektowanych dróg 
wewnętrznych i placu gruntowego pod 
kontenery.  

Oddziaływanie na 
wody powierzchniowe 

Brak oddziaływań na 
wody powierzchniowe 

Brak oddziaływań na wody 
powierzchniowe 

Oddziaływanie na 
środowisko gruntowo 
‐ wodne 

Brak oddziaływania na 
środowisko gruntowo 
‐ wodne 

Brak oddziaływań związanych z 
gospodarką odpadami. 
Emisja do gruntu ścieków z okresowego 
mycia paneli PV (zawierających 
rozcieńczone środki biodegradowalne), 
nie wpływająca negatywnie na jakość 
gruntu i wód podziemnych. 
Brak ścieków bytowych i przemysłowych. 

Oddziaływanie na 
zdrowie  
i warunki życia ludzi. 

Brak zagrożeń   Brak uciążliwości w terenach 
zamieszkania ludności, związanych z 
emisją hałasu wpływających na zdrowie i 
samopoczucie ludzi.  
Brak zagrożeń wynikających z 
generowania pól elektromagnetycznych. 
Brak zagrożeń związanych z emisją 
ścieków i wytwarzaniem odpadów. 
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Brak zagrożenia związanego z poważnymi 
awariami. 

Oddziaływanie na 
przyrodę ożywioną  

Brak oddziaływań na 
przyrodę ożywioną 

Zajecie nowego niewielkiego obszaru 
powierzchni biologicznie czynnej  
Brak kolizji z obszarami i obiektami 
chronionymi. 
Brak cennych gatunków roślin i zwierząt  
oraz siedlisk przyrodniczych, znikoma 
bioróżnorodność. 
Brak fragmentacji siedlisk. 
Brak kolizji z korytarzami migracyjnymi 
zwierząt. 
Znikomy wpływ hałasu na organizmy żywe 
– słabszy niż w wariancie alternatywnym. 
Brak wpływu związanego z 
powstawaniem pól elektromagnetycznych 
na organizmy żywe. 
Brak zagrożenia związanego z poważnymi 
awariami. 
Utrzymywanie powierzchni ziemi pod i 
między panelami w stanie 
niepowodującym tzw. „przerastania” 
paneli roślinnością bez stosowania 
jakichkolwiek środków chemicznych i 
biologicznych, w tym środków 
biobójczych m.in. pestycydów i 
herbicydów (stosowane będzie jedynie 
mechaniczne koszenie obszarów 
trawiastych). 
Eliminacja tzw. efektu olśnienia awifauny 
poprzez fabryczne wyposażenie paneli 
słonecznych w specjalne powłoki 
antyrefleksyjne. 
Potencjalny wpływ na awifaunę 
wynikający z efektu odbicia lustra wody i 
możliwość zachodzenia kolizji ptactwa z 
panelami PV. 
Brak konieczności budowy jakichkolwiek 
obiektów naziemnej, liniowej 
infrastruktury elektroenergetycznej (w 
tym słupów i okablowania), które 
stanowią istotne zagrożenie dla ptaków i 
są przyczyną ich zwiększonej miertelności 
w wyniku kolizji z elementami 
infrastruktury naziemnej oraz porażenia 
prądem. 

Oddziaływanie na 
krajobraz 

Brak zniszczeń 
ciekawych i cennych 
form krajobrazu. 

Lokalizacja elektrowni w krajobrazie 
rolniczym o nikłych walorach 
przyrodniczych. 



 

Raport Oddziaływania na Środowisko                  Strona 57 

„Kijanka PV”  

 

Brak wprowadzenia 
barier widokowych. 
Brak wprowadzenia 
elementów obcych  
w krajobrazie. 

Brak zniszczeń ciekawych i cennych form 
krajobrazu. 
Brak wprowadzania barier widokowych.  
Wprowadzenie elementów obcych w 
krajobrazie o stosunkowo niewielkiej 
wysokości konstrukcji  
(do 5 m). 

Wpływ na dobra 
materialne 

Brak oddziaływania  
na dobra materialne 

Brak oddziaływania na dobra materialne 
Brak konieczności zmiany sposobu 
użytkowania terenów sąsiednich. 
Dalsza możliwość wykorzystywania 
przedmiotowego terenu na cele rolnicze 
po zakończeniu eksploatacji farmy 
słonecznej i jej likwidacji, bez konieczności 
dekontaminacji i rekultywacji środowiska 
gruntowego. 

Sumaryczne 
oddziaływanie na 
środowisko 

Brak jakichkolwiek 
oddziaływań na 
środowisko 

Brak uciążliwości w obrębie terenów 
zabudowy zagrodowej.  

Tabela nr 16. Analiza oddziaływania wariantów przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i funkcjonowania 
przedsięwzięcia. 

Powyższa  tabela  przedstawia,  iż wariant  inwestorski  jest wariantem najbardziej  korzystnym pod 
względem środowiskowym jak również ekonomicznym. 

Wnioskodawca  nie  rozpatrywał  innego  wariantu  lokalizacyjnego  posadowienia  elektrowni.  Na 
przedmiotowych działkach starano się tak rozmieścić urządzenia aby zajęły w większości grunty o 
najniższej klasie bonitacji RIV, RV i RVI. Ponadto teren najbardziej użytkowany na etapie eksploatacji, 
miejsce usytuowania kontenerów oraz miejsce parkowania pojazdów służb serwisowych obejmuje 
grunty klasy RV. Wariant lokalizacyjny został przeanalizowany odnośnie miejsca przyłączenia do linii 
SN.  Należy  podkreślić,  że  ostateczne  miejsce  przyłączenia  zostanie  określone  w  warunkach 
przyłączeniowych określonych na późniejszym etapie postepowania administracyjnego.  

14. Historia i zabytki 

Historia  

Historia  Chotczy  sięga  roku  1390.  Dziedzicami  Chotczy  byli  kolejno:  Choteccy,  Jaszowscy  , 

Chomentowscy, Lubomirscy, Trzcińscy, Sołtykowie i Rutkowscy. W czasie II wojny światowej podczas 

przełamywania linii frontu na Wiśle w Chotczy zginęło wielu żołnierzy AK, Gl, AL. Oraz partyzantów 

BCH  i  wielu  miejscowych  niewinnych  ludzi.  Za  bohaterskie  czyny  Chotcza  została  odznaczona 

Krzyżem Grunwaldu II klasy. W czasie działań II wojny światowej tutejsze wsie zostały całkowicie 

zniszczone. Wracając  z wysiedlenia  zastawali  ruiny  i  zgliszcza, dlatego wiele  rodzin wyjechało na 

ziemie odzyskane. W roku 1966  została ukończona budowa drogi asfaltowej  i do Chotczy dotarł 

pierwszy autobus. W 1975 roku została ukończona elektryfikacja gminy Chotcza. 

Walory turystyczne  

Główne  atuty  krajobrazowe  gminy  Chotcza  to  brak  przemysłu,  obszary  o  charakterze  typowo 
rolniczym, walory geomorfologiczne i szata roślinna. Większość gminy położona jest na wysoczyźnie 
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plejstoceńskiej o powierzchni prawie płaskiej, lekko przemodelowanej wydmamii rozczłonkowanej 
wcinającymi się na północy i południu dolinami rzecznymi. Malowniczości dodają jej szachownice 
pól uprawnych, drobnych powierzchni leśnych i licznych zadrzewień śródpolnych.Północną granicę 
gminy  stanowi  dolina  rzeki  Zwoleńka,  silnie  meandrującej,  z  prawie  naturalną  szatą  roślinną 
szuwarowo  ‐  bagienną  i  lasem  łęgowym.  Jej  dolny  odcinek  to  Obszar  Krajobrazu  Chronionego 
„Dolina rzeki Zwoleńki”. Odznacza się on bogatym i różnorodnym zbiorowiskiem fauny oraz flory 
należącym  do  najcenniejszych  w  środkowej  Polsce.  Jest  miejscem  bytowania  i  rozrodu  żółwia 
błotnego.  

Miejscowość Kijanka szczyci się dwoma pomnikami przyrody: dwustuletnią lipą drobnolistnąi dębem 
szypułkowym liczącym 300 lat. 

Dużą atrakcją krajobrazową jest dolina Wisły. Stanowi bardzo cenny pod względem przyrodniczym 
fragment dużej rzeki nizinnej o naturalnym charakterze, jednej z ostatnich w tym stanie w Europie. 
Charakteryzuje  się  szerokim  korytem,  licznymi  wyspami  i  piaszczystymi  łachami.  Brzegi  i  tarasy 
zalewowe  porastają  wikliny  nadrzeczne,  resztki  lasów  łęgowych  (wierzbowo‐  topolowe), 
zbiorowiska  szuwarowe  i  wodne,  a  odsypy  rzeczne  oraz  wyspy  zajmują  szuwary  piaskowe.  Ta 
roślinność  wpływa  na  bogactwo  awifauny.  Walory  ornitologiczne  tego  regionu  są  już  dobrze 
poznane  i  udokumentowane.  W  opracowaniach  Międzynarodowej  Unii  Ochrony  Przyrody  i  jej 
Zasobów  dolinę  Wisły  zaliczono  do  obszarów  o  znaczeniu  międzynarodowym  dla  zachowania 
bogactwa i różnorodności przyrody naszego kontynentu. W całej dolinie stwierdzono występowanie 
ponad 320 gatunków ptaków, w tym 180 gatunków 

lęgowych. Na odcinku rzeki w rejonie tej gminy gnieździ się około 40 gatunków ptactwa wodno‐ 
błotnego min. rybitwa białoczelna, derkacz, ostrygojad, sieweczka obrożna. Regularnie zatrzymuje 
się  tu  w  czasie  przelotów  jesiennych  i  wiosennych  około  50  gatunków  ptaków  o  pochodzeniu 
skandynawskim i syberyjskim. Zauważono też regularne zalatywanie wielu ptaków siewkowatych, 
krzyżówki, grzywacza, bywają tu makolągwy, trznadle. Spośród ptaków zimujących wymienić należy 
mewy śmieszki, czaple siwe, łyski, nurogęsi, sikory oraz około 30% całej populacji orła bielika. Na 
uwagę zasługuje występowanie bobrów. 

Ryby w Wiśle to cierniki, sumy, jazie, leszcze, liny, szczupaki i karpie. 

Obszar doliny Wisły należy do Obszaru Chronionego „Solec nad Wisłą” a w przyszłości ma powstać 
rezerwat przyrody o charakterze ornitologicznym „Wyspy Gniazdkowskie”. 

Zróżnicowanie  krajobrazowe  gminy  Chotcza,  bogactwo  i  różnorodność  fauny  i  flory,  warunki 
klimatyczne, charakter gospodarki  rolnej,  zasoby wód oraz brak przemysłu  i  silnie  rozbudowanej 
sieci dróg mogą stanowić korzystne i atrakcyjne warunki dla turystyki, wypoczynku i rekreacji. 

Z uwagi na znaczną odległość od w/w walorów turystycznych w stosunku do planowanej inwestycji 
należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na w/w. zabytki.  

15. Analiza i ocena potencjalnego wpływu na dobra materialne 

Projektowaną  farmę  fotowoltaiczną  planuje  się  zlokalizować  na  działkach  dotychczas 
wykorzystywanych  rolniczo.  Są  to  grunty  o  klasie  bonitacji  RIV,  RV  i  RVI.  Rodzaj  prowadzonej 
działalności,  jego  skala  i  zasięg  oddziaływania  ograniczony  wyłącznie  do  terenu  Inwestora  oraz 
dotrzymywanie  standardów  jakości  środowiska  zarówno  na  terenie  inwestycji  jak  i  poza  jej 
granicami  powoduje,  że wpływ na dobra materialne  zlokalizowane w bezpośrednim  sąsiedztwie 
elektrowni  nie  wystąpi.  W  przedmiotowym  przypadku  nie  zachodzi  konieczność  eliminacji 
elementów  zasłaniających  (zacieniających)  powierzchnię  paneli,  usytuowanych  na  działkach 
sąsiednich, gdyż w bezpośrednim otoczeniu terenu elektrowni brak jest takich obiektów. Realizacja 
i  funkcjonowanie  farmy  fotowoltaicznej  w  proponowanej  lokalizacji  nie  wpłynie  jakkolwiek  na 
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sposoby zagospodarowania sąsiednich gruntów, nie będzie skutkowała wprowadzeniem ograniczeń 
w zakresie możliwości ich wykorzystania w dotychczasowy sposób ani nie doprowadzi do spadku ich 
wartości.  Po  wykonaniu  instalacji  solarnej,  w  czasie  jej  eksploatacji,  teren  biologicznie  czynny 
stanowiący blisko 75 % terenu przedsięwzięcia zostanie zachowany w tzw. dobrej kulturze rolnej 
tzn. planuje się zasianie trawy, która będzie koszona za pomocą kosiarki mechanicznej i usuwana co 
najmniej dwa  razy w  roku. Do utrzymywania powierzchni  ziemi pod  i między panelami w  stanie 
niepowodującym tzw. „przerastania” paneli roślinnością, nie planuje się stosowania jakichkolwiek 
środków chemicznych i biologicznych, w tym środków biobójczych (m.in. herbicydów).  

16. Oddziaływanie na krajobraz 

Realizacja  przedsięwzięcia  obejmująca  instalację  rzędów  paneli  fotowoltaicznych  o  wysokości 
konstrukcji  w  rzucie  bocznym  (wraz  ze  słupkami  montażowymi)  nie  przekraczającej  4,0  m,  o 
powierzchni  zabudowy  stołów  montażowych  ok.  1,72  ha  w  rzucie  z  góry,  wraz  z  dwoma 
towarzyszącymi  obiektami  kubaturowymi  (kontener  transformatora  i  kontener  techniczny),  bez 
konieczności  budowy  naziemnej  infrastruktury  elektroenergetycznej,  słupów  i  powietrznych  linii 
kablowych. W szczególności nie nastąpi przekształcenie lub istotna modyfikacja powierzchni ziemi. 
Niewielka wysokość planowanych konstrukcji powoduje, że będą one zauważalne jedynie z najbliżej 
położonych obszarów w promieniu kilkuset metrów. W związku z tym ich wpływ na krajobraz nie 
będzie miał większego znaczenia.  

17. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

17.1 Opis stopnia ograniczenia dotychczasowego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

W  chwili  obecnej  powierzchnia  ziemi  w  obszarze  projektowanej  farmy  fotowoltaicznej  stanowi 
grunty  orne.  Bieżącemu  wykorzystaniu  do  celów  zgodnych  z  ewidencją  gruntów  podlega  cały 
terenu, w obrębie działek o ewid. nr 56,  65  i  57,  gdzie  znajdują  się  grunty orne  IV, V  i VI  klasy. 
Generalnie zatem w wyniku realizacji projektowanego przedsięwzięcia nastąpi nie tyle ograniczenie 
użytkowania  ile  zmiana  sposobu  użytkowania  poprzez  wykorzystanie  gruntów,  które  wypadły  z 
użytkowania. 

Oddziaływanie na tę powierzchnię ziemi a tym samym ograniczenie rolniczego sposobu użytkowania 
teoretycznie dotychczas prowadzonego, będzie miało miejsce przede wszystkim na etapie realizacji 
inwestycji i polegać będzie na: 

 dewastacji,  czyli  całkowitej  i  nieodwracalnej  utracie  walorów  glebowych  w  rezultacie 
zniszczenia  bądź  usunięcia  warstwy  próchnicznej  gleby  w  obrysie  powierzchni 
przekształconych tj. gruntowych dróg wewnętrznych i powierzchni gruntu, w obrębie której 
ustawiona zostanie kontenerowa stacja transformatorowa  i kontener techniczny. Będą to 
elementy  nie  związane  trwale  z  gruntem.  Ingerencja  w  środowisko  glebowe  skutkująca 
utratą walorów  glebowych  obejmie  zatem  obszar  szacowany  na  ok.  3600 m2  ~  0,36  ha. 
Dewastacja  dotyczyć  będzie  wyłącznie  gleb  mineralnych  wytworzonych  z  piasków 
słabogliniastych  leżących  na  piaskach  lekkich  o  niezbyt  miąższym  poziomie  orno‐
próchnicznym, średniej i niskiej jakości – o bonitacji w klasie IV, V i VI. Wierzchnia warstwa 
ornopróchniczna  zdjęta  na  opisanych  wyżej  obszarach  zostanie  zagospodarowana  na 
terenach zielonych przedsięwzięcia, degradacji czyli ograniczeniu wartości użytkowych gleb 
średniej  i  niskiej  jakości  na  pozostałym  obszarze  terenu  inwestycji,  poprzez  naruszenie 
struktury  gleby  z  powodu  przejazdów  maszyn  budowlanych  i  środków  transportu  oraz 
pozostawieniu  gleby  bez  użytkowania  rolniczego  a  także w wyniku  ograniczenia  dostępu 
światła poprzez ustawione panele fotowoltaiczne. Wynikająca stąd degradacja nie pogorszy 
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w  istotny sposób walorów użytkowych gleby  i gruntów rolnych pozostających w obszarze 
projektowanego przedsięwzięcia. 

Pod  projektowanymi  wolnostojącymi  rzędami  paneli  fotowoltaicznych  i  między  nimi  nie  będzie 
usuwany  humus,  a  jedyną  ingerencją  w  podłoże  gruntowe  będzie  wbicie  lub  wwiercenie  na 
głębokość  ok.  1,5  –  2,5  m  stalowych  lub  aluminiowych  słupków  konstrukcji  wsporczej,  podpór 
stołów montażowych, na której zainstalowane zostaną panele PV i inwertery. Panele fotowoltaiczne 
nie będą posiadały fundamentów posadowionych w gruncie, są to zatem konstrukcje nie związane 
trwale  z  gruntem.  Obszar  elektrowni  zostanie  ogrodzony  za  pomocą  systemowej  siatki 
ocynkowanej, zainstalowanej na słupkach wbijanych w ziemię  lub montowanych na betonowych 
stopach fundamentowych prefabrykowanych, konieczne będzie wówczas wykonanie wykopów pod 
stopy fundamentowe. 

W celu ułożenia przewodów energetycznych w gruncie wykonane zostaną płytkie wykopy liniowe, 
wąsko przestrzenne za pomocą ręcznej, spalinowej koparki łańcuchowej. Wierzchnia warstwa gleby 
urodzajnej,  zdjęta  wcześniej  z  tras  przebiegu  okablowania  podziemnego,  zostanie  tymczasowo 
zmagazynowana w wydzielonym miejscu terenu  Inwestora np. wzdłuż poszczególnych wykopów, 
zostanie ułożona na szczelnej i wytrzymałej folii. Masy ziemne z głębszych warstw wykopów zostaną 
tymczasowo odłożone odrębnie, w taki sam sposób jak gleba. Zostaną one w całości wykorzystane 
na  terenie  przedsięwzięcia  do  zasypania  kabli  energetycznych  po  ich  ułożeniu  w wykopach.  Na 
zasypce zostanie rozplantowana odłożona wcześniej wierzchnia próchniczna warstwa gleby. 

Teren przedsięwzięcia generalnie jest płaski, zatem nie przewiduje się wykonywania makroniwelacji 
terenu ani zmiany jego niwelety.  

17.2. Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na wartości przyrodnicze gleby, utrzymanie 
jakości gleby i ziemi, jej możliwości produkcyjnego wykorzystania po likwidacji przedsięwzięcia 

W  chwili  obecnej  teren  przedsięwzięcia,  w  myśl  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  9 
września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi sytuuje się w 
grupie  B  gruntów,  dla  których  określa  się  standardy  jakości  gleby  i  ziem,  czyli  użytków  rolnych, 
natomiast  wobec  projektowanej  funkcji  terenu  należy  go  zaliczyć  do  grupy  C  –  terenów 
przemysłowych. Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w glebie i w głębszych 
partiach  gruntu,  zróżnicowane  ze  względu  na  grupę  gruntów,  strefę  głębokości  i 
wodoprzepuszczalność  gruntu,  zestawiono  w  załączniku  do  tego  rozporządzenia.  Sposób 
postępowania w przypadku zaistnienia zanieczyszczenia lub skażenia gleby i gruntu reguluje ustawa 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i  ich naprawie, zgodnie z którą 
takie sytuacje uznaje się za szkodę w środowisku, która powinna być niezwłocznie usunięta. Biorąc 
pod  uwagę  planowane  sposoby  postępowania  z  odpadami  i  ściekami  powstającymi  na  terenie 
przedsięwzięcia  oraz  projektowane  zabezpieczenie  środowiska  przed  olejem  zawartym  w  kadzi 
transformatora polegające na zainstalowaniu pod transformatorem szczelnej, chemicznie odpornej 
misy olejowej o pojemności równej 110 % zawartości oleju w tym urządzeniu, nie przewiduje się 
wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego wpływu ocenianej farmy fotowoltaicznej na stan jakości 
gleby i ziemi w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, w szczególności skutkujący przekroczeniem fizyko 
– chemicznych standardów jakościowych. 

Możliwość  produkcyjnego  wykorzystania  gruntów  rolnych  po  likwidacji  przedmiotowego 
przedsięwzięcia jest niezwykle trudna do określenia, gdyż nie jest wiadomy czas jego eksploatacji. 
Należy  jednak  sądzić,  iż  czas  ten  nie  będzie  krótki,  ze  względu  na  efektywność  ekonomiczną 
inwestycji.  

 



 

Raport Oddziaływania na Środowisko                  Strona 61 

„Kijanka PV”  

 

Biorąc jednak pod uwagę, że: 

 jedynie na niewielkiej powierzchni przedsięwzięcia nastąpi dewastacja gleby poprzez zdjęcie 
jej poziomu orno próchnicznego przy braku przekształcenia powierzchni ziemi, 

 zdjęta  próchniczna  warstwa  gleby  będzie  wykorzystana  do  użyźnienia  pozostałej, 
nienaruszonej powierzchni i nie ulegnie całkowitej utracie, 

 na obszarze, gdzie warstwa orno – próchniczna nie  została naruszona nastąpi degradacja 
wartości użytkowej gleby, 

 ze  względu  na  wymagany  poziom  zabezpieczeń  środowiska  wodno–gruntowego  i  brak 
istotnych czynników pogarszających jakość gleby i ziemi standardy jakościowe gleby i ziemi 
w  obszarze  przedsięwzięcia  po  jego  likwidacji  nie  przekroczą  normatywów  dla  gruntowe 
grupy B, stosownie do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 
września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, należy 
przypuszczać,  iż przywrócenie wartości użytkowych obszaru przedsięwzięcia  jako gruntów 
rolnych nastąpi, w wyniku stosowania zabiegów rekultywacyjnych, w okresie ok. 4 – 5 lat po 
likwidacji  przedsięwzięcia,  natomiast  osiągnięcie  przez  teren  przewidziany  do  realizacji 
inwestycji  bonitacji  na poziomie  gruntów  rolnych ornych  klasy  IV  ‐ V  z  pewnością  zajmie 
okres co najmniej dwa razy dłuższy. Doświadczenia znane z okresów minionych, oparte o 
wyniki klasyfikacji gleboznawczej na terenach rekultywowanych wykazują bowiem, że po 10 
latach  od  zakończenia  procesów  rekultywacji  i  zagospodarowania  po  rekultywacyjnego 
gruntów zdewastowanych bonitacja tych gruntów jest co najmniej o jedną klasę niższa niż 
gruntów  przed  wyłączeniem  z  produkcji  rolniczej.  Przypuszcza  się,  iż  w  przypadku 
przedmiotowego terenu wynik będzie lepszy, gdyż poziom dewastacji ograniczy się jedynie 
do wierzchniej próchnicznej warstwy gleby na niewielkim obszarze terenu nie ingerując w 
głębsze elementy profilu glebowego zaś na blisko 70 % powierzchni gleba  i ziemia będzie 
zdegradowana  wyłącznie  z  powodu  braku  użytkowania,  aczkolwiek  utrzymywana  w 
możliwej do uzyskania kulturze rolnej. 

17.3. Opis wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia  na utrzymanie powierzchni  ziemi,  gleb w 
tzw. „dobrej kulturze rolnej”, w tym na terenach przyległych do przedsięwzięcia 

Po  wykonaniu  instalacji  fotowoltaicznej,  w  czasie  jej  eksploatacji,  teren  biologicznie  czynny 
stanowiący  blisko  75  %  całkowitej  powierzchni  terenu  przedsięwzięcia  zostanie  zachowany  w 
najlepszym  możliwym  do  osiągnięcia  stanie  tj.  w  tzw.  dobrej  kulturze  rolnej.  O  utrzymaniu 
powierzchni gruntów rolnych w obszarze przedsięwzięcia zgodnie z polskimi normami można mówić 
dopiero  wówczas,  gdy  na  powrót  staną  się  one  gruntami  rolnymi  a  zatem  po  likwidacji 
przedsięwzięcia i przeprowadzeniu procesu rekultywacji terenu przedsięwzięcia a w szczególności 
odwrócenia procesu degradacji gleby oraz odtworzenia gleby, w tym zwłaszcza  jej warstwy orno 
próchnicznej na terenach zdewastowanych. 

Dla  spowolnienia  procesu  degradacji,  czyli  utrzymania  terenu  w  stanie  odpowiadającym 
wymaganiom  „dobrej  kultury  rolnej”  przewiduje  się  utrzymywanie  całej  biologicznie  czynnej 
powierzchni farmy a także powierzchni pod stołami z panelami fotowoltaicznymi w formie użytku 
zielonego.  W  szczególności  w  obszarze  lokalizacji  paneli  fotowoltaicznych  przewiduje  się 
wprowadzenie  cieniolubnych mieszanek  traw. Teren będzie koszony w okresie wegetacyjnym za 
pomocą kosiarki mechanicznej. Do utrzymywania powierzchni ziemi pod i między panelami w stanie 
niepowodującym tzw. „przerastania” paneli roślinnością, nie planuje się stosowania jakichkolwiek 
środków  chemicznych  i  biologicznych,  w  tym  środków  biobójczych  m.in.  herbicydów.  Tereny 
nieprzekształcone mogą być również wykorzystywane do uprawy roślin, jednak ze względu na to, iż 
panele  fotowoltaiczne  są  elementami  zacieniającymi,  w  rejonie  ich  posadowienia  mogą  być 
uprawiane  wyłącznie  rośliny  cieniolubne.  W  przypadku  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie 
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planuje  się  uprawiania  jakichkolwiek  upraw.  Teren  będzie  porastał  trawą  i  będzie  regularnie 
koszony. Zdolności produkcyjne i możliwości racjonalnego gospodarowania na terenach przyległych 
nie zostaną w żaden sposób ograniczone. Wynika to z faktu, że przedmiotowe przedsięwzięcie w 
żaden  sposób  nie  zmienia  środowiska  przyrodniczego w  tym w  szczególności  gleby  i  ziemi  poza 
swoimi  granicami.  Zwłaszcza  nie  powoduje  naruszenia  stosunków  wodnych  lub  ograniczenia 
dostępności  nienaruszonych  gruntów  rolnych,  co mogłoby  doprowadzić  np.  do  odłogowania  ich 
części  i  powodować  podatność  na  naturalną  sukcesję  roślinności  tzw.  zakrzaczanie.  Obiekty  i 
ogrodzenie  przedsięwzięcia  usytuowane  zostaną  w  wymaganej  przepisami  odległości  od  granic 
gruntów przylegających, co nie spowoduje ograniczenia w ich normalnym użytkowaniu. Brak jest 
czynników  powodujących  ograniczenie  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  gruntów 
sąsiadujących w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 

18. Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi 

Opis  oddziaływania  na  zdrowie  i warunki  życia  ludzi  jest  analizą wynikową,  do  której  podstawę 
stanowią  cząstkowe  wyniki  analiz  oddziaływania  przedmiotowego  obiektu  na  poszczególne 
elementy  środowiska,  zaprezentowane  w  poprzednich  podrozdziałach  raportu.  Całościowe 
oddziaływanie  na  zdrowie  i  życie  ludzi,  to  nakładające  się  na  siebie  skutki  pogorszenia 
poszczególnych komponentów środowiska, a w tym w szczególności: 

 jakości  klimatu  akustycznego,  który  może  wpływać  w  pierwszej  kolejności  
samopoczucie człowieka, ale również i na jego zdrowie fizyczne, 

 stanu  klimatu  elektromagnetycznego  środowiska,  związanego  z  potencjalnym 
oddziaływaniem na ludzi pola elektromagnetycznego, 

 stopień zanieczyszczenia wód pobieranych do spożycia, 
 stopień  zanieczyszczenia  gleb,  które  będzie  mogło  wpływać  na  jakość  produktów 

żywnościowych na nich wytworzonych. 

Prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny otoczenia będzie znikome i nie 
przekroczy  norm określonych  prawem,  nie  przewiduje  się  przekroczeń  dopuszczalnego  poziomu 
hałasu  w  obrębie  najbliższych  terenów  chronionych  akustycznie  tj.  budynków  mieszkalnych  w 
zabudowie jednorodzinnej. Ocenia się zatem, iż emisja hałasu z terenu elektrowni nie wpłynie na 
zdrowie i życie okolicznych mieszkańców. 

Eksploatacja przedmiotowej farmy fotowoltaicznej, w tym przyłącza do istniejącej zewnętrznej sieci 
elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, nie wpłynie na modyfikację, pogorszenie stanu 
klimatu  elektromagnetycznego  środowiska  lokalizacji  inwestycji  i  z  pewnością  nie  spowoduje 
przekroczeń  dopuszczalnych  natężeń  pola  magnetycznego  i  elektrycznego  w  środowisku, 
określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w  środowisku oraz  sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów, zarówno w obrębie jak i poza terenem przedsięwzięcia w miejscach 
dostępnych dla ludności i w obszarach zabudowy mieszkaniowej. Tym samym oceniana elektrownia 
nie będzie  stanowiła  zagrożenia dla  środowiska, w  tym dla  zdrowia  i warunków  życia okolicznej 
ludności oraz personelu okresowo obsługującego farmę. 

Ze względu na to, iż w trakcie eksploatacji przedmiotowej farmy fotowoltaicznej: 

 będą powstawały wyłącznie ścieki z mycia paneli fotowoltaicznych, okresowo tj. 1‐2 razy w 
roku i w niewielkich ilościach, trafiające bezpośrednio do gruntu; będą to ścieki potencjalnie 
zawierające  rozcieńczone  środki  biodegradowalne,  całkowicie  bezpieczne  dla  środowiska 
gruntowo‐wodnego, 
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 odpady wytwarzane okresowo w wyniku prowadzonych prac naprawczych, serwisowych  i 
konserwacyjnych  będą  powstawały  w  niewielkich  ilościach,  nie  będą  tymczasowo 
magazynowane  na  terenie  przedsięwzięcia,  lecz  będą  bezpośrednio  po  wytworzeniu 
wywożone  poza  elektrownię  i  przekazywanie  do  odzysku  lub  unieszkodliwienia 
specjalistycznym  firmom  zewnętrznym,  posiadającym  stosowne,  wymagane  prawem 
zezwolenia na przetwarzanie danych rodzajów odpadów, 

 przewiduje  się  utrzymywanie  powierzchni  ziemi  pod  i  między  panelami  w  stanie 
niepowodującym  tzw.  „przerastania”  paneli  roślinnością  bez  stosowania  jakichkolwiek 
środków  chemicznych  i  biologicznych,  w  tym  środków  biobójczych  m.in.  pestycydów  i 
herbicydów, stosowane będzie jedynie mechaniczne koszenie obszarów trawiastych, 

 transformator olejowy usytuowany w kontenerze będzie zabezpieczony przed potencjalnym 
awaryjnym  wyciekiem  oleju  poprzez  zainstalowanie  pod  nim  szczelnej  misy  olejowej  o 
odpowiedniej pojemności równej 110% zawartości oleju w kadzi transformatora, praktycznie 
wyklucza  się  możliwość  skażenia  gleb,  głębszych  partii  podłoża  gruntowego  oraz  wód 
podziemnych, co mogłoby pośrednio wpłynąć na zdrowie i życie ludzi. 

Teren  farmy  będzie  ogrodzony,  zatem  dostęp  do  wszystkich  urządzeń  elektroenergetycznych 
będących na wyposażeniu farmy będzie ograniczony wyłącznie do pracowników firmy serwisującej 
elektrownię. Wszelkie urządzenia będą posiadały odpowiednie, wymagane przez przepisy prawne i 
normy branżowe, zabezpieczenia przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe. 

Oddziaływanie na środowisko na etapie budowy i potencjalnej likwidacji elektrowni, związane m. in. 
z  pracą  maszyn  budowlanych  i  ruchem  pojazdów  transportowych,  a  co  za  tym  idzie  z  emisją 
zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i samochodów oraz emisją 
hałasu, będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, ograniczonym w czasie i nie wpływającym istotnie 
na  stan  jakości  powietrza  atmosferycznego  i  klimatu  akustycznego  rejonu  lokalizacji 
przedsięwzięcia.  Nie  będzie  zatem  źródłem  przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w 
obrębie najbliższej  zabudowy mieszkaniowej ani przekroczeń standardów  jakości powietrza poza 
terenem inwestycji, a tym samym nie wpłynie na zdrowie i komfort życia okolicznych mieszkańców. 
Reasumując  należy  stwierdzić,  iż  właściwie  zaprojektowana,  wykonana  i  eksploatowana  farma 
fotowoltaiczna w proponowanej lokalizacji, będzie całkowicie bezpieczna dla zdrowia i życia ludzi. 

19.  Oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko,  obejmujące  bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe wynikające 
z istnienia przedsięwzięcia 

Oddziaływanie na środowisko: 

 bezpośrednie  poprzez  emisję  energii  do  środowiska  oraz  emisję  substancji 
zanieczyszczających do atmosfery emisja niewielkiej  ilości  substancji mieścić  się będzie w 
granicach norm określonych wymogami prawa, 

 pośrednie  oddziaływanie  wód  opadowych  na  wody  powierzchniowe,  zastosowanie 
przepuszczalnej  podsypki  jako  utwardzenia  terenu  raz  zachowanie  terenów  biologicznie 
czynnych eliminuje niebezpieczeństwo zanieczyszczania środowiska, ponadto nie powoduje 
zwiększenia odprowadzania wód opadowych. Ewentualne zwiększenie ruchu samochodów 
nie będzie miało znaczenia w rejonie lokalizacji ze względu na planowane wizyty, 

 wtórne  poprzez mikro  rozlewy  płynów,  system  eksploatacji  stosowany w  zakładach  tego 
typu umożliwia natychmiastowe usuwanie mikrorozlewów, ponadto podsypka planowana 
do  wykorzystania  posiadać  będzie  właściwości  absorpcyjne  ewentualne  wycieki  płynów 
eksploatacyjnych, 
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 skumulowane  poprzez  kumulację  w  glebie  metali  ciężkich  poprzez  spalanie  paliw,  brak 
środków transportu napędzanych benzyną zawierającą ołów, 

 chwilowe oddziaływanie wiąże się z emisją hałasu podczas pracy instalacji. Uciążliwości te 
ustępują po zaprzestaniu czynności załadunku i rozładunku czy prac budowlanych. Ponadto 
prowadzone będą tylko przez niewielki okres czasu a transformator zlokalizowany będzie w 
kontenerze, którego ściany będą spełniały role ekranów, 

 długoterminowe oddziaływanie na klimat produktów spalania paliw związanych z ruchem 
samochodowym. 

Użytkowania zasobów naturalnych 

W procesie nie będą użytkowane zasoby naturalne tj. woda, paliwa kopalne. Jedynym zużywanym 
zasobem naturalnym będzie paliwo stosowane do środków transportu, ale tylko w czasie budowy z 
uwagi  na  niewielką  w  skali  roku  wielkość  zużycia  paliwa  nie  będzie  to  oddziaływanie  istotne. 
Ponadto uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej przyczyni się do realnego zmniejszenia zużycia 
ilości kopalin w celach elektroenergetycznych poprzez dostarczenie energii z odnawialnego źródła 
promieniowania świetlnego słońca, czyli redukcję emisji CO2 oraz innych substancji powstających w 
trakcie spalania paliw jak pyły, tlenki siarki i azotu. 

20. Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania 

Dla planowanej inwestycji nie tworzy się obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu art. 135 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

21. Porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi stosowanymi 

Zastosowanie  na  terenie  projektowanego  zakładu  rozwiązania  technologiczne  są  nowoczesne  i 
odpowiadają  najnowszej  technologii  światowej  oraz  spełniają  definicję  BAT  –  najlepszych 
dostępnych technik. 

Zapewnienie eliminację zużycia surowców do produkcji energii elektrycznej 

Produkcja energii przy wykorzystanie technologii ogniw fotowoltaicznych jest produkcją czystą, nie 
powodującą emisji substancji do środowiska oraz zużywania paliw i kopalin. Stosowanie technologii 
bezodpadowych. 

Jak  wykazują  dotychczasowe  badania  i  projekty  działalność  elektrowni  fotowoltaicznych  nie 
powoduje powstawania żadnych odpadów. W takim przypadku technologia staje się  technologia 
bezodpadową. 

Rodzaj, zasięg i wielkość emisji 

Emisja hałasu do środowiska, emisja substancji do powietrza, emisja odpadów do środowiska nie 
przekroczy  granic  terenu  działki.  Wielkości  emisji  mieszczą  się  w  stężeniach  odpowiadających 
dopuszczalnym parametrom. 

Wykorzystanie analizy cyklu życia produktów 

Analiza cyklu życia urządzeń zastosowanych do budowy elektrowni zapewni jej długa i bezawaryjną 
pracę. W analizowanym przypadku po  zakończeniu  funkcjonowania elektrowni  całość urządzeń  i 
konstrukcji  może  zostać  przekazana  do  odzysku  co  umożliwi  ponowne  wykorzystanie  zasobów 
poprzez przekazanie ich w nowe produkty w przyszłości. Wykorzystanie porównywalnych procesów 
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i  metod  zastosowanych  w  skali  przemysłowej.  Przyjęta  technologia  jest  zawansowanym 
technologicznie rozwiązaniem szeroko stosowanym na świecie. 

Postęp naukowo – techniczny 

Przyjęta technologia wykonania elektrowni spełnia standardy stosowane w krajach Unii Europejskiej 
i  na  świecie  a  jej  modularna  budowa  umożliwia  łatwe  zastosowanie  urządzeń  o  zwiększonych 
parametrach eksploatacyjnych, gdy tylko pojawią się na rynku. 

Wysoki stopień ochrony środowiska osiągnięty będzie w szczególności poprzez: 

 zastosowanie maszyn i urządzeń spełniających odpowiednie normy i wymagania, 
 zastosowania  technologii  bezodpadowej  oraz  niezużywającej  surowców  naturalnych  do 

produkcji energii elektrycznego, 
 zastosowanie wewnętrznych procedur i instrukcji postępowania z zebranymi odpadami, 
 utrzymywanie urządzeń na najwyższym możliwym poziomie technicznym, 
 szkolenia  pracowników  w  zakresie  obsługi  urządzeń,  ich  serwisowania  oraz  dostępnych 

technologii. 

Dobór urządzeń, zastosowana technologia zapewniają bezpieczny dla środowiska przebieg procesu 
wytwarzanie  energii  elektrycznej.  Przy  wyborze  stosowanej  technologii  kierowano  się  przede 
wszystkim wyeliminowaniem uciążliwości w odniesieniu do wszystkich komponentów środowiska w 
rejonie  oddziaływania  instalacji.  Zastosowanie  przedsięwzięć  organizacyjnych  i  technicznych  z 
uwzględnieniem  najlepszej  dostępnej  techniki  BAT,  zapewnia  to,  że  proces  będzie  w  stopniu 
maksymalnym ograniczał negatywne oddziaływanie na środowisko. Urządzenia i środki transportu 
będą  eksploatowane  wyłącznie  przy  zachowaniu  właściwych  parametrów  technicznych  i 
technologicznych. 

22. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Planowana  inwestycja  ma  na  celu  zastosowanie  najnowocześniejszych  rozwiązań 
technicznotechnologicznych,  eliminujących  oddziaływanie  na  poszczególne  komponenty 
środowiska.  Ponadto  planowana  inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  który  nie  sąsiaduje 
bezpośrednio z domami, miejscami użytku publicznego czy innymi przewidzianymi na stały pobyt 
ludzi. 

Przeprowadzona  analiza  oddziaływania  akustycznego  oraz  poziomu  hałasu  wskazują,  że  w 
planowanej inwestycji zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska. 

Planowana inwestycja ograniczy ilość emisji CO2 w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w 
technologii bez emisyjnej. 

Z  informacji  uzyskanych  z  Urzędu  Gminy  Chotcza  wynika,  że  w  sprawie  budowy  planowanej 
inwestycji  nie  wpłynęły  żadne  uwagi  i  wnioski  społeczeństwa.  Planowana  inwestycja  nie  jest 
przedsięwzięciem oddziałującym negatywnie na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko w związku z 
czym nie powinna budzić żadnych konfliktów społecznych. 

23. Propozycje monitoringu oddziaływania 

Monitoring  oddziaływania  ocenianego  przedsięwzięcia  na  środowisko  dotyczyć  będzie wyłącznie 
gospodarki odpadami. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie  prowadzenia  pomiarów  wielkości  emisji  oraz  pomiarów  ilości  pobieranej  wody,  dla 
ocenianego  przedsięwzięcia  nie  występuje  prawny  obowiązek  monitoringu  w  zakresie:  emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu, ilości i jakości powstających ścieków, 
a  także  ilości  pobieranej  wody.  Nie  przewiduje  się  również  monitorowania  jakości  środowiska 
gruntowo  wodnego  w  tym  jakości  gleb  oraz  środowiska  przyrodniczego,  a  także  sprawdzania 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

23.1. Monitoring w zakresie gospodarki odpadami 

Stosownie  do  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  na  przedsiębiorcy  ciążyć  będą 
następujące obowiązki: 

 obowiązek  prowadzenia  na  bieżąco  ilościowej  i  jakościowej  ewidencji  wytwarzanych 
odpadów, stosownie do art. 66 ust. 1 ww. ustawy o odpadach oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska  z  dnia  8  grudnia  2010r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  stosowanych  na 
potrzeby ewidencji odpadów, według następujących zasad: 

Posiadacz odpadów prowadzi: 

 kartę ewidencji odpadu według załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska 
– oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów, 

 kartę  przekazania  odpadu  według  załącznika  nr  3  do  w/w  rozporządzenia  Ministra 
Środowiska. 

Karty ewidencji i przekazania odpadów powinny zawierać m. in. następujące dane: 

 imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby, 
  miejsce przeznaczenia odpadów – w przypadku wytwórcy odpadów. 

Kartę  przekazania  odpadów  sporządza  się  w  odpowiedniej  liczbie  egzemplarzy  po  jednym  dla 
każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. 

Posiadacz odpadów odbierający odpad winien potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania 
odpadu, wypełnionej przez przekazującego odpad, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

Dokumenty jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów winny być przechowywane przez okres 5 lat 
od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. 

23.2. Monitoring w zakresie hałasu 

Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, 
okresowe  pomiary  hałasu  w  środowisku,  który  jest  wyrażony  wskaźnikami  hałasu  mającymi 
zastosowanie  do  ustalania  i  kontroli  warunków  korzystania  ze  środowiska  (LAeq  D  i  LAeq  N), 
prowadzi się dla: 

 zakładu, na którego terenie eksploatowane są instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla 
którego  zostało  wydane  pozwolenie  na  emitowanie  hałasu  do  środowiska  lub  decyzja  o 
dopuszczalnym poziomie hałasu, 

 instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane. 
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Eksploatacja  przedmiotowej  farmy  fotowoltaicznej  nie  wymaga  uzyskania  żadnej  z  powyższych 
decyzji  i  pozwoleń,  wobec  czego  prowadzenie monitoringu  w  zakresie  propagacji  hałasu  wokół 
przedsięwzięcia nie jest obowiązkowe i nie będzie realizowane. 

23.3. Monitoring w zakresie jakości ścieków 

Zgodnie  z  §  8  ust.  1  rozporządzenia Ministra  Środowiska  z  dnia  4  listopada  2008  r.  w  sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, 
pomiary  ilości  i  jakości  ścieków wprowadzanych do wód  lub do ziemi prowadzi  się, gdy ścieki  są 
wprowadzane w ramach szczególnego korzystania z wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. Prawo wodne. Wymagania w zakresie pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód 
lub  do  ziemi  określa  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  r.  w  sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W przedmiotowym obiekcie, na etapie 
jego funkcjonowania, okresowo 1 ‐ 2 razy w roku będą powstawać jedynie ścieki z ręcznego mycia 
paneli fotowoltaicznych, które będą trafiały bezpośrednio do gruntu. Nie są to ścieki przemysłowe 
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne,  gdyż  nie  będą  odprowadzane 
urządzeniami kanalizacyjnymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 
r.,  ścieki  z  mycia  paneli  fotowoltaicznych  można  uznać  za  „ścieki  inne”.  Dla  takich  ścieków, 
trafiających do ziemi, nie określono w tym rozporządzeniu wymagań co do kontroli ich ilości i jakości. 
Wobec tego, monitoring w zakresie ścieków nie będzie prowadzony. 

23.4. Monitoring w zakresie stanu powietrza atmosferycznego 

Eksploatacja przedmiotowej farmy fotowoltaicznej nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego, wobec czego monitoring w tym zakresie jest bezpodstawny i nie będzie 
prowadzony. 

23.5. Monitoring środowiska gruntowo–wodnego 

Nie  przewiduje  się  realizacji  monitoringu  środowiska  gruntowo‐wodnego  dla  przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

23.6. Monitoring przyrodniczy 

Ze względu na przeciętne walory szaty roślinnej w obrębie terenu przedsięwzięcia, obecność na tym 
obszarze fauny typowej dla środowiska rozległych otwartych terenów, lokalizację elektrowni poza 
granicami  potencjalnych  korytarzy  ekologicznych  i  dróg  migracji  fauny,  nie  przewiduje  się 
prowadzenia  porealizacyjnego  monitoringu  przyrodniczego  po  rozpoczęciu  eksploatacji 
przedmiotowej farmy fotowoltaicznej. 

Elementy  takiego  monitoringu  będą  wykonywane  podczas  monitoringu  technicznego  instalacji, 
poprzez bezpośrednią obserwację  funkcjonowania elektrowni, w  szczególności w odniesieniu do 
zachowania awifauny. 

24 Wnioski końcowe  i  trudności wynikające z niedostatków techniki  i wiedzy dla opracowania 
raportu 

Opracowując  raport  nie  napotkano  na  trudności  wynikające  z  niedostatków  technik  lub  luk  we 
współczesnej wiedzy. 
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Analiza wpływu etapu realizacji przedsięwzięcia budowy przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej 
na  powietrze  atmosferyczne,  związanego  z  niezorganizowaną  emisją  zanieczyszczeń  przez  silniki 
spalinowe maszyn budowlanych i pojazdów transportowych, a także niezorganizowaną emisją m. 
in. pyłów kruszywa i innych sypkich materiałów pylistych, pozwoliła na stwierdzenie, iż ze względu 
na  ograniczony  czas  występowania  emisji  odpowiadający  czasowi  trwania  prac  budowlanych  i 
montażowych oraz zastosowane środki jej minimalizacji m.in. stosowanie niewielkiej ilości maszyn i 
urządzeń budowlanych oraz środków transportu, sprawnych technicznie i spełniających wymagania 
dotyczące norm emisji spalin,  faza realizacji  inwestycji nie będzie wywierać  istotnego wpływu na 
stan czystości powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Analogiczne wnioski 
należy  wysnuć  dla  etapu  potencjalnej  likwidacji  elektrowni.  Eksploatacja  przedmiotowej  farmy 
fotowoltaicznej  nie  będzie  wiązała  się  z  jakąkolwiek  emisją  zanieczyszczeń  do  powietrza. 
Uprawnione jest więc stwierdzenie, iż planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla jakości 
powietrza atmosferycznego. 

W raporcie stwierdzono, iż oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu w fazie budowy 
elektrowni będzie miało charakter mało istotny dla modyfikacji klimatu akustycznego w obszarze 
lokalizacji  przedmiotowego  obiektu,  m.in.  ze  względu  na  krótkotrwały  czas  oddziaływania, 
prowadzenie  robót  budowlanych  wyłącznie  w  porze  dziennej  oraz  stosowanie  niewielkiej  ilości 
maszyn i urządzeń budowlanych, sprawnych technicznie i spełniających wymagania dotyczące norm 
akustycznych urządzeń użytkowanych na otwartym terenie. Analogiczne wnioski należy wysnuć dla 
etapu potencjalnej likwidacji elektrowni. 

W  trakcie  eksploatacji  przedmiotowej  farmy  fotowoltaicznej,  emisja  hałasu  będzie  związana  z 
funkcjonowaniem  kontenerowej  stacji  transformatorowej,  pracą  przetwornic  (inwerterów) 
przekształcających  prąd  stały  w  prąd  zmienny,  a  także  w  znacznie  mniejszym  stopniu  ze 
sporadycznym  ruchem pojazdów po  terenie przedsięwzięcia oraz  incydentalną praca  kosiarki do 
trawy  podczas  prac  porządkowych  raz  lub  kilka  razy  w  ciągu  roku.  Analiza  propagacji  hałasu 
przemysłowego przeprowadzona za pomocą programu komputerowego nie wykazała przekroczeń 
dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  wariancie  I,  w  obrębie  najbliższych  terenów  chronionych 
akustycznie, zabudowa jednorodzinna, występujących w odległości ok. 150 m od miejsca lokalizacji 
inwestycji  z  mocy  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie 
dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku.  Należy  zatem  stwierdzić,  iż  projektowane 
przedsięwzięcie będzie całkowicie nieuciążliwe w zakresie klimatu akustycznego. 

Potencjalnymi  źródłami  pola  elektromagnetycznego  zlokalizowanymi  w  obrębie  przedmiotowej 
elektrowni  fotowoltaicznej, są praca transformatora zwiększającego napięcie niskie nN 0,4 kV na 
napięcie średnie SN 15 kV oraz przesył energii elektrycznej od transformatora do zewnętrznej sieci 
elektroenergetycznej  odbiorcy  wytworzonej  energii  za  pośrednictwem  przewodów  średniego 
napięcia  ułożonych  w  gruncie.  Nie  są  to  jednak  źródła  istotne.  W  raporcie  stwierdzono,  że 
eksploatacja przedmiotowej farmy fotowoltaicznej nie wpłynie na modyfikację, pogorszenie stanu 
klimatu  elektromagnetycznego  środowiska  lokalizacji  inwestycji  i  z  pewnością  nie  spowoduje 
przekroczeń  dopuszczalnych  natężeń  pola  magnetycznego  i  pola  elektrycznego  w  środowisku, 
określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w  środowisku oraz  sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów, zarówno w obrębie jak i poza terenem przedsięwzięcia, w miejscach 
dostępnych  dla  ludności  i  w  obszarach  zabudowy  mieszkaniowej.  Tym  samym  przedmiotowa 
elektrownia  nie  będzie  stanowiła  zagrożenia  dla  środowiska w  omawianym  zakresie, w  tym  dla 
zdrowia i warunków życia okolicznej ludności oraz personelu okresowo obsługującego farmę. 

Biorąc  pod  uwagę  planowane  sposoby  postępowania  ze  ściekami  i  odpadami wytwarzanymi  na 
etapach  realizacji,  funkcjonowania  i  likwidacji  elektrowni,  opisane  w  rozdziale  5  niniejszego 



 

Raport Oddziaływania na Środowisko                  Strona 69 

„Kijanka PV”  

 

opracowania,  przewidywane  sposoby  utrzymywania  zieleni  na  terenie  przedmiotowego  obiektu 
oraz  projektowane  zabezpieczenie  przed  niezamierzonym  uwolnieniem  do  środowiska  oleju 
transformatorowego,  polegające  na  zainstalowaniu  pod  transformatorem  szczelnej,  chemicznie 
odpornej  misy  olejowej  o  pojemności  równej  110%  zawartości  oleju  w  tym  urządzeniu,  należy 
stwierdzić,  iż  planowana  farma  fotowoltaiczna  nie  będzie  stanowiła  zagrożenia  dla  jakości  wód 
powierzchniowych oraz gleby i środowiska gruntowo‐wodnego. 

Zdolności  produkcyjne  i  możliwości  racjonalnego  gospodarowania  na  terenach  przyległych  nie 
zostaną w żaden sposób ograniczone. Wynika to z faktu, że przedmiotowe przedsięwzięcie w żaden 
sposób nie zmienia środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności gleby i ziemi, poza swoimi 
granicami. Zwłaszcza nie powoduje naruszenia stosunków wodnych  lub ograniczenia dostępności 
nienaruszonych  gruntów  rolnych,  co  mogłoby  doprowadzić  np.  do  odłogowania  ich  części  i 
powodować podatność na naturalną sukcesję roślinności  tzw. zakrzaczanie. Obiekty  i ogrodzenie 
przedsięwzięcia  usytuowane  zostaną  w  wymaganej  przepisami  odległości  od  granic  gruntów 
przylegających, co nie spowoduje ograniczenia w ich normalnym użytkowaniu. Brak jest czynników 
powodujących  ograniczenie  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  gruntów  sąsiadujących  w 
sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 

Ze  względu  na  nikłe  walory,  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  szatę  roślinną  będzie  niewielkie. 
Realizacja  planowanej  inwestycji  nie wymaga  konieczności wycinki  drzew.  Znaczna  część  terenu 
farmy,  blisko  75%  terenu  przedsięwzięcia,  nie  zostanie  przekształcona,  pozostanie  biologicznie 
czynna i będzie utrzymywana w tzw. dobrej kulturze rolnej tzn. planuje się utrzymanie zbiorowiska 
łąkowego, które będzie koszone za pomocą kosiarki mechanicznej co najmniej raz w roku, czyli łąki 
jednokośnej. 

Realizacja  przedsięwzięcia  w  proponowanej  lokalizacji,  uwzględniająca  opisane  w  raporcie 
skuteczne działania minimalizujące wpływ elektrowni na faunę, będzie obiektem nie wpływającym 
negatywnie  na  świat  zwierzęcy.  Obszar  opracowania  nie  jest  położony  w  obrębie  korytarzy 
ekologicznych i planowana inwestycja nie uniemożliwi i nie utrudni migracji zwierząt. Szczególnie 
istotne  znaczenie  w  fazie  funkcjonowania  farmy  mają:  zainstalowanie  paneli  fotowoltaicznych 
wyposażonych w warstwy  antyrefleksyjne  służące  do  eliminacji  efektu  olśnienia,  tj.  chwilowego 
oślepienia ptaków spowodowanego odbijaniem światła  słonecznego od powierzchni paneli, oraz 
brak konieczności budowy jakiejkolwiek naziemnej, liniowej infrastruktury elektroenergetycznej w 
tym  słupów  i  okablowania,  która  stanowi  istotne  zagrożenie  dla  ptaków  i  jest  przyczyną  ich 
zwiększonej śmiertelności w wyniku kolizji z elementami  infrastruktury naziemnej oraz porażenia 
prądem. 

Realizacja  ocenianej  farmy  fotowoltaicznej  nie wpłynie  negatywnie  na  cele  i  przedmiot  ochrony 
obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody tj. na Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina 
rzeki Zwolenki”. oraz Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PHL 080002 „Dolina Zwoleńki” 
– położony ok 1 km na wschód od miejsca planowanej inwestycji 

Z uwagi na odległą lokalizację projektowanej elektrowni od w/w obszaru naturowego oraz rodzaj, 
skalę  i  zasięg  oddziaływania  planowanej  inwestycji  ograniczony  do  terenu  Inwestora,  a  także 
usytuowanie  przedsięwzięcia  poza  korytarzami  ekologicznymi,  wyklucza  się  możliwość 
oddziaływania przedmiotowej farmy fotowoltaicznej na pozostałe obszary chronione przyrodniczo, 
w tym na obszary Natura 2000. 

Dla osiągnięcia pełnej minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, 
należy  w  ostatecznych  rozwiązaniach  projektowych  zastosować  rozwiązania  technologiczne, 
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techniczne  i  organizacyjne,  opisane  w  niniejszym  raporcie,  a  także  prowadzić  monitoring 
funkcjonowania elektrowni w zakresie gospodarki odpadami. 

Reasumując należy stwierdzić, iż wobec optymalnych cech lokalizacyjnych projektowanej elektrowni 
fotowoltaicznej,  zwłaszcza  wobec  braku  w  potencjalnej  strefie  uciążliwości  terenów 
mieszkaniowych,  po  zastosowaniu  wymaganych  prawem  i  przewidzianych  w  koncepcji 
przedsięwzięcia  sprawdzonych,  skutecznych  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  i 
organizacyjnych, ograniczających negatywny wpływ obiektu na otoczenie, przedsięwzięcie będzie 
oddziaływać na środowisko w sposób minimalny i zrównoważony, nie będzie generowało skutków 
długookresowych ani nie powodowało kumulowania się oddziaływań. W wyniku realizacji inwestycji 
powstanie  nowoczesna  farma  fotowoltaiczna  wytwarzająca  „czystą”  energię  elektryczną, 
sprzyjająca  dążeniom  do  zmniejszania  zużycia  surowców  kopalnych,  paliw  konwencjonalnych  i 
redukcji  emisji  szkodliwych  zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego  w  tym  gazów 
cieplarnianych  oraz  przyczyniająca  się  do  realizacji  celów  krajowej  polityki  energetycznej, 
klimatycznej i ekologicznej m.in. dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię, zwiększenia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo ‐ energetycznym Polski do 15% do 2020 r. 

Zrealizowanie  zaprojektowanych  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  pozwoli  uniknąć 
konfliktów  społecznych,  ponieważ  eksploatacja  obiektu,  nie  będzie  powodowała  przekroczenia 
standardów  jakość  środowiska poza  terenem działki, na której  zlokalizowana  jest  inwestycja. Na 
dzień dzisiejszy nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski odnośnie braku zgody na realizacje tego typu 
inwestycji na tym terenie. 

25. Streszczenie 

Przedmiotem  opracowania  jest  raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego,  polegającego  na  budowie  oraz  uruchomieniu  elektrowni  fotowoltaicznej wraz  z 
infrastrukturą  towarzyszącą  na  działkach  o  ewid.  nr  56,  65  oraz  części  działki  o  ewid.  nr  57  w 
miejscowości  Kijanka,  w  gminie  Chotcza,  przed  wydaniem  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Celem  raportu  jest  określenie  wpływu  planowanej  inwestycji  na  środowisko  naturalne.  Farma 
będzie działalnością związaną z bez emisyjną produkcją energii elektrycznej. 

Przewiduje się wyposażenie obiektu w: 

 kable instalacji wewnętrznej, 
 inwertery, 
 transformator kontenerowy 0,4/15 kV,  
 kontener techniczny, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
 instalację kablową łączącą panele z transformatorem, 
 instalację teletechniczną, nadzorową, alarmową, itp. 
 przyłącza energetyczne. 

Na terenie objętym wnioskiem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty cenne 
z przyrodniczego punktu widzenia, parki, obiekty chronione. 

Instalacja  nie  będzie  stanowiła  zagrożenia  dla  ludzi  i  środowiska  w  zakresie  hałasu.  Na  etapie 
budowy  wykorzystywane  będą  nowoczesne  maszyny.  Z  uwagi  na  odległość  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  ok.  150  m  od  miejsca  lokalizacji  planowanej  inwestycji,  należy 
stwierdzić,  że  planowana  inwestycja  nie  będzie  powodować  przekroczeń  na  w/w  zabudowie. 
Ponadto oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi wraz z zakończeniem etapu budowy. Na etapie 
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eksploatacji  zastosowana  będzie  bierna  ochrona  przed  hałasem  poprzez  wykorzystanie  ścian 
kontenera jako ekranów dla źródeł hałasu. Uciążliwość akustyczna związana z eksploatacją zamknie 
się w granicach działki. 

Eksploatacja instalacji nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska poza 
terenem,  do  którego  prowadzący ma  tytuł  prawny. W  związku  z  tym  nie  zachodzi  konieczność 
utworzenia, w związku z funkcjonowaniem zakładu, obszaru ograniczonego użytkowania. 

Na  etapie  budowy/likwidacji  odpady  będą  magazynowane,  zagospodarowane  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami prawa. Pełny opis  znajduje  się w  rozdziale 5 do niniejszego  raportu. 
Inwestor  w  trakcie  eksploatacji  zleci  wykonanie  obowiązku  usuwania,  wykorzystania  lub 
unieszkodliwiania  odpadów  firmie  konserwującej  i  serwisującej  farmę  fotowoltaiczną.  Pełna 
realizacja  zaproponowanych  rozwiązań  spowoduje,  że  wpływ  projektowanej  inwestycji  na 
środowisko ograniczy się do granic terenu Inwestora. Tym samym nie zostanie naruszony interes 
osób trzecich. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia konfliktów społecznych. 

Wody opadowe z dróg, paneli oraz z powierzchni mycia paneli zawierać będą środki przyjazne dla 
środowiska będą  infiltrowane powierzchniowo w grunt. Drogi  i plac manewrowy będą posiadały 
utwardzenie w postaci żwiru o różnej wielkości uziarnienia. 

Najbliższe obszary chronione to: 

 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PHL 080002 „Dolina Zwoleńki” – położony ok 
1 km na wschód od miejsca planowanej inwestycji. 

Z  uwagi  na  znaczną  odległość  w/w  obszarów  od  planowanej  inwestycji  należy  stwierdzić,  że 
planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na przedmiotowe obszary.  

Planowane przedsięwzięcie  nie  będzie  również  oddziaływać na  tereny  sąsiednie. Nie  spowoduje 
zakłóceń  w  dotychczasowej  gospodarce  rolnej.  Nie  będą  również  zarastać  tereny  gruntów 
sąsiednich, ponieważ działka będzie koszona, jeżeli zajdzie taka potrzeba częściej niż raz w roku.  

Ponadto  zgodnie  z  Integrated  Pollution  Prevention  and  Control,  Reference  Document  on  Best 
Available  Techniques  for  the  Waste  Treatments  Industries,  August  2006  opracowanym  przez 
Komisję  Europejska  technologia  w  zakresie  zarządzania  i  procesu  spełnia  wszelkie  kryteria 
technologii  BAT.  Inwestycja  wpisuje  się  zatem  swym  zakresem  w  politykę  środowiskową  Unii 
Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, ograniczenie ilości dwutlenku węgla wprowadzanego do 
powietrza w związku z bez emisyjną produkcją energii elektrycznej. 

Reasumując, w świetle przedstawionych uwarunkowań uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej 
wykorzystującego innowacyjną technologię dającą gwarancję bezpieczeństwa dla środowiska jest 
celowa i uzasadniona względami ochrony środowiska oraz interesem jej użytkowników. 
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Wstęp 

Na  terenie  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  elektrowni  fotowoltaicznej  wraz  z 

infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 56, 57 I 65 (obręb 0010) w miejscowości Kijanka, 

Gmina  Chotcza  została  przeprowadzona  inwentaryzacja  przyrodnicza.  Inwentaryzacją 

faunistyczną, został objęty także obszar wokół przedmiotowej działki, w odległości 0,5 km od niej. 

Badania miały na celu zidentyfikowanie gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt występujących 

na tym terenie, a także ocenę wpływu przedsięwzięcia na przyrodę ożywioną, a w szczególności 

na gatunki chronione. 

Charakterystyka obszaru badań 

 
Mapa nr 1. Obszar objęty inwentaryzacją. 

Teren  przedsięwzięcia  położony  jest  w  krajobrazie  rolniczo  ‐  leśnym.  Od  północy  graniczy  z 

kompleksem  leśnym,  na  wschód  z  działką  o  charakterze  rolniczym,  na  południe  z  działką  o 

charakterze rolno‐leśnym, na zachód z działkami o charakterze rolno‐leśnym.  

Metodyka badań 

Szata roślinna i grzyby 

Inwentaryzacja botaniczna prowadzona była w dwóch etapach: 

 spis  florystyczny  (wszystkich  gatunków  roślin),  sporządzony  w  trakcie  przemarszu  po 

terenie inwentaryzacji, 



 

 
str. 4 

 analiza  fitosocjologiczna  (spis  i  rozmieszczenie  zbiorowisk  roślinnych)  metodą  zdjęcia 

fitosocjologicznego. 

Inwentaryzacja grzybów polegała na wyszukiwaniu owocników grzybów. 

Ssaki 

 Inwentaryzacja śladów bytowania – odnajdywanie odchodów i miejsc żerowania. Na ich 

podstawie określano gatunki.  

 Tropienia  –  odnajdywanie  i  rozpoznawanie  tropów  zwierząt  pozostawionych  na 

odsłoniętej powierzchni ziemi oraz na śniegu. 

 Bezpośrednie obserwacje. 

Ptaki 

Zostały przeprowadzone obserwacje z punktów (we wrześniu, listopadzie i na początku stycznia) 

oraz  podczas  przemarszu  przez  przedmiotowy  teren  (we  wrześniu,  listopadzie  i  na  początku 

stycznia). Miały na celu identyfikację gatunków ptaków i określenie ich zachowań.  

Obserwacje z punktów przeprowadzono jesienią. Nastawione były głównie na określenie składu 

gatunkowego,  liczebności  oraz  zachowań  ptaków  migrujących.  Obserwacje  transektu 

przeprowadzone zostały jesienią i zimą. Miały na celu określenie zachowań i składu gatunkowego 

awifauny na terenie przedsięwzięcia i wokół niego. 

Płazy i gady 

 Poszukiwania bezpośrednie dorosłych płazów i gadów na terenie. 

 Identyfikacja potencjalnych miejsc rozrodu. 

Wyniki 

Szata roślinna 

Badania  botaniczne  przeprowadzono  6 września,  28  listopada  oraz  3  stycznia.  Przedmiotowe 

działki    to  dość  suche  zbiorowisko  bez  wyodrębnionych  różnych  płatów  roślinnych.  W  dniu 

przeprowadzania badania (6 września) działki były zaorane. Z informacji uzyskanych od właścicieli 

gruntów  wcześniej  na  gruncie  posiane  było  żyto,  zbiór  był  w  okolicach  15  lipca.    Od  strony 

wschodniej, zachodniej i południowej w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się pola uprawne z 

typowymi gatunkami chwastów polnych. Od strony północnej, za siedliskiem właścicieli gruntu 

znajduje się kompleks leśny. 

W zasięgu oddziaływania elektrowni  fotowoltaicznej pozostanie tylko wąski pas wokół niej – w 

zasięgu możliwego ocienienia, zatem w praktyce roślinność okolicznych działek pozostaje poza 

strefa oddziaływania przedsięwzięcia.  
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Na terenie przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące gatunki: 

 babka lancetowata ‐ Plantago lanceolate, 

 babka zwyczajna ‐ Plantago major, 

 jastrzębiec kosmaczek ‐ Hieracium pilosella, 

 krwawnik pospolity ‐ Achillea millefolium, 

 mak piaskowy ‐ Papaver agremone, 

 mak polny ‐ Papaver rhoeas, 

 ostrożeń polny ‐ Cirsium arvense, 

 owies gluchy ‐ Avena fatua, 

 piaskowiec macierzankowy ‐ Arenaria serpyllifolia, 

 skrytek polny ‐ Aphanes arvensis, 

 skrzyp polny ‐ Equisetum arvense, 

 sporek polny ‐ Spergula arvensis, 

 starzec zwyczajny ‐ Senecio vulgaris, 

 starzec wiosenny ‐ Senecio vernalis, 

 szczaw polny ‐ Rumex acetosella. 

Gatunki  tworzą  zbiorowisko  chwastów  upraw  na  średnio  żyznych  siedliskach  lub  chwastów 

upraw zbożowych na glebach niewapiennych. 

Podczas drugiego badania botanicznego  (28  listopada)  stwierdzono posianie ozimy. Zgodnie  z 

informacjami otrzymanymi od właścicieli gruntów posiane zostało pszenżyto (2 ha) oraz żyto (1,5 

ha). Na gruncie nie stwierdzono żadnej innej roślinności. 

Podczas ostatniego, trzeciego badania botanicznego (3 stycznia) stwierdzono ok. 10 cm wzrost 

ozimy. Dodatkowo zauważono gdzieniegdzie wzrost trawy 

Grzyby 

Na terenie działki nie znaleziono owocników grzybów. 

Ssaki 

Obserwacje  ssaków  oraz  poszukiwanie  ich  śladów  przeprowadzono  w  dniach  6  września,  28 

listopada oraz 3 stycznia. Na terenie przedsięwzięcia zaobserwowano jedynie obecność saren, 

dzików i zajęcy. We wrześniu tropy zwierząt wskazywały, że szukały pożywienia po przeoraniu 

ziemi. Najbardziej widoczne były ślady po dzikach. 

W listopadzie i styczniu ślady bytowania zwierząt były już mało widoczne. Ślady pozostawione 

przez  nie  na  gruncie  świadczyły  o  tym,  że  zwierzęta  przechodziły  przez  działkę  w  kierunku 

północno‐wschodnim do wody. 

Obserwacje  sugerują,  że  na  badanym  terenie  ssaki  pojawiają  się  w  niewielkiej  liczbie.  Teren 

przedsięwzięcia  nie  leży  na  szlaku  wędrówek  większych  ssaków,  nie  stanowi  także  dla  nich 

ważnego żerowiska. 
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Ptaki 

Obserwacje  ptaków  przeprowadzono  w  dniach  6  września,  28  listopada  oraz  3  stycznia. 

Obserwacje poźnoletnie i jesienne i wczesnozimowe nastawione były na identyfikację gatunków 

migrujących i możliwość wykorzystania terenu przedsięwzięcia do odpoczynku i żerowania. We 

wrześniu, w ciągu dwugodzinnej obserwacji zaobserwowano żerowanie następujących ptaków: 

kukułki, wróbla, gawrona, kosa oraz kruka. Żerowanie tych zwierząt miało niewątpliwie wpływ 

niedawnej uprawy rolnej ziemi. 

Obserwacje  z  transektu wykazały,  że na przedmiotowej działce oraz  na okolicznych polach w 

porze wieczornej nie przesiadują bażanty.  

Obserwacje  jesienne  i wczesnozimowych nie wykazały  żerowania  i przesiadywania ptaków na 

badanych działkach. 

Płazy i gady 

Potencjalne miejsca rozrodu płazów to ciek i podmokłe łąki na północny‐ wschód oraz wschód od 

terenu  przedsięwzięcia  oraz  kompleks  leśny  na  zachód  od  przedmiotowej  działki.  Przez 

przedmiotową działkę może odbywać się wiosenna migracja płazów do miejsc rozrodu oraz letnia 

migracja młodych płazów.  

Analiza oddziaływania elektrowni fotowoltaicznej na przyrodę 

Oddziaływanie pośrednie 

Wpływ pośredni to utrata siedlisk przyrodniczych, miejsc lęgowych ptaków, żerowisk dla dużych 

ssaków i niektórych ptaków, fragmentacja siedlisk i bariery ekologiczne, a także zmiany zachowań 

zwierząt związane z ich odstraszaniem przez samą konstrukcję, infrastrukturę towarzyszącą oraz 

działania związane z konserwacją instalacji. 

Istnieją  podejrzenia,  że  wielkopowierzchniowe  instalacje  solarne  (np.  kilkuhektarowe)  mogą 

odstraszać  niektóre  gatunki  ptaków,  np.  żurawie,  gęsi.  Istnieją  także  przesłanki,  że  duże 

powierzchnie paneli słonecznych mogą z kolei przyciągać ptaki wodno‐błotne, które mogą mylić 

duże,  lśniące  powierzchnie  z  lustrem  wody.  Obserwacje  dotyczyły  jednak  dużych, 

kilkunastohektarowych instalacji. Teren przedsięwzięcia to około 6,5 ha. Ponadto obecnie panele 

słoneczne  posiadają  warstwę  antyrefleksyjną,  minimalizującą  odbicie  światła,  dzięki  czemu 

ryzyko pomylenia paneli z powierzchnią wody przez ptaki jest niewielkie. Brak jest w tym zakresie 

długotrwałych,  rzetelnych  badań  potwierdzających  lub  mierzących  skalę  problemu.  W 

omawianym przypadku powierzchnia elektrowni fotowoltaicznej będzie stosunkowo niewielka, 

znacznie mniejsza od powierzchni pobliskich jezior w miejscowości Andrzejów oraz lustra rzeki 

Wisły,  zatem  mało  prawdopodobne  będzie  pomylenie  przez  ptaki  powierzchni  paneli  ze 

zwierciadłem wody. 

Duże  powierzchnie  paneli  fotowoltaicznych,  przez  odbijanie  światła, mogą  powodować  efekt 

olśnienia,  czyli  chwilowe  oślepienie.  Panele,  które  mają  być  zamontowane  w  opisywanym 



 

 
str. 7 

przypadku,  wykonywane  są  ze  szkła  o  wysokiej  przejrzystości,  aby  proces  fotowoltaiczny 

zachodził w sposób efektywny i dodatkowo posiadają powłoki antyrefleksyjne. Odbijanie dużej 

ilości światła przez powierzchnię paneli oznaczałoby pochłanianie małej ilości światła przez krzem 

i tym samym ograniczałoby produkcję prądu. Z dostępnych publikacji wynika, że odbicie światła 

od paneli fotowoltaicznych jest znacznie mniej intensywne niż w przypadku innych materiałów – 

wynosi mniej niż 30%. Dla porównania: szyby samochodowe odbijają ok. 45% światła a lakiery 

metaliczne  używane w motoryzacji  ponad  70%. Niewiele  jest wyników badań wpływu  efektu 

olśnienia, jaki mogłyby powodować panele fotowoltaiczne na ptaki.  

Większe  powierzchnie  elektrowni  słonecznych  zostały  opisane  dla  farm  w  pobliżu  lotnisk  w 

Stanach Zjednoczonych. Wg badań  tych ptaki  licznie wykorzystują  tereny wokół  lotnisk,  gdzie 

zbudowane  są  instalacje  fotowoltaiczne.  Liczebność  małych  ptaków  po  wybudowaniu  farm 

wzrosła w stosunku do liczebności przed budową. Oznacza to, że  instalacje fotowoltaiczne nie 

przeszkadzają małym ptakom.  

Fragmentacja  siedlisk  oraz  bariera w postaci  ogrodzenia  utrudni w pewnym  stopniu migracje 

większych zwierząt. Ze względu na brak ważnych szlaków migracyjnych ssaków nie będzie miało 

to znaczących następstw. Ogrodzenie nie będzie posiadało podmurówki, w związku z czym przez 

teren elektrowni swobodnie będą mogły przemieszczać się małe ssaki, gady, płazy i bezkręgowce. 

Zajęcie 6,50 ha przez elektrownię  słoneczną nie  spowoduje  znaczącej utraty  żerowisk  ssaków 

oraz ptaków. Teren położony jest w krajobrazie rolno ‐ leśnym, znajdują się tu spore powierzchnie 

pól i łąk, które stanowią atrakcyjne żerowiska i tereny łowieckie dla ssaków takich jak sarna, dzik 

i lis. Nie zaobserwowano tu żerowania ani intensywnych wędrówek większych ssaków oraz lisów. 

Teren  badań w okresie  późnoletnim  jesiennym oraz wczesnozimowym wykorzystuje  niewiele 

gatunków  ptaków.  Nie  jest  miejscem  odpoczynku  i  żerowania  dużych  stad  przelotnych  i 

zimujących  ptaków.  Przygotowanie  terenu  pod  budowę  elektrowni  oraz  budowa  powinny 

odbywać się poza okresem lęgowym, tzn. od marca do końca września. Zapobiegnie to niszczeniu 

lęgów  i  nadmiernemu  płoszeniu  ptaków.  Jeśli  nie  będzie  możliwa  budowa  elektrowni  we 

wskazanym okresie, należy zapewnić nadzór przyrodniczy. 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na niewielkim obszarze nie zaszkodzi populacjom płazów i 

gadów, nie wpłynie także bezpośrednio na śmiertelność pojedynczych osobników. Konstrukcja 

elektrowni  pozwoli  na  swobodne  migracje  płazów  i  gadów,  nie  będzie  stanowić  dla  nich 

zagrożenia  w  okresie  rozrodu.  Oddziaływanie  pośrednie  wystąpi  przejściowo  na  etapie 

przygotowania terenu i budowy elektrowni oraz późniejszej likwidacji elektrowni. Może wystąpić 

głównie  płoszenie  zwierząt  oraz  zagrożenie  dla  płazów.  Przeprowadzenie  tego  etapu  poza 

okresem  rozrodczym  zwierząt  lub  zastosowanie  odpowiednich  środków  zabezpieczających 

spowoduje, że budowa elektrowni nie będzie miała znaczących lub długotrwałych następstw. 

Oddziaływanie bezpośrednie 

Bezpośredni  wpływ  paneli  fotowoltaicznych  na  przyrodę  związany  jest  ze  śmiertelnością 

zwierząt. Dotyczy zwłaszcza ptaków, które mogą być ofiarami kolizji z panelami lub z metalowymi 
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konstrukcjami podtrzymującymi panele. Brak jest poważnych badań, które określałyby skalę tego 

zjawiska. 

Oddziaływanie  instalacji  fotowoltaicznej może być  też pozytywne. Stały, niezmienny w czasie, 

statyczny element w środowisku może zostać szybko zaakceptowany przez zwierzęta. W wielu 

miejscach zaobserwowano, że metalowe konstrukcje mogą stanowić miejsce do budowy gniazd 

dla ptaków, np. łuszczaków lub oknówek.  

Na  etapie  budowy  i  likwidacji  elektrowni  może  nastąpić  niszczenie  szaty  roślinnej.  Sposób 

budowy instalacji fotowoltaicznych jest stosunkowo mało inwazyjny dla roślinności i organizmów 

glebowych,  może  spowodować  zniszczenie  roślinności  punktowo.  Także  niszczenie  przez 

maszyny budowlane będzie nieznaczne. Wszelkie negatywne skutki etapu budowy  i  likwidacji 

będą miały charakter ograniczony i krótkotrwały. 

Obecność stałych elementów zacieniających, jakimi będą panele fotowoltaiczne przyczyni się z 

pewnością do zmian w szacie roślinnej. W miejscach stale zacienionych może dojść do zmiany 

składu gatunkowego na rośliny dobrze znoszące małą  ilość światła. Skala tego zjawiska będzie 

jednak  niewielka.  Obszar  objęty  przedsięwzięciem  wynosić  będzie  6  ha.  Na  minimalizację 

zacienionego obszaru składać się będzie kilka czynników:  

 różny kąt padania promieni słonecznych w cyku dziennym i rocznym, 

 dość duże odległości między rzędami paneli (od 3 do 10 m) oraz mała średnia wysokość 

położenia paneli (0,5 m npg), 

 brak elementów zacieniających od wschodniej strony. 

Zakres  i  siłę  oddziaływania  instalacji  fotowoltaicznej  na  przyrodę  ożywioną  należy 

uznać za niewielkie. 

Oddziaływanie na obszary chronione i obszary Natura 2000 

 
Mapa nr 2. Położenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej względem obszarów chronionych. 
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Oddziaływanie skumulowane 

W  odległości  1,0  km  nie  znajdują  się  i  nie  są  planowane  obiekty,  przez  które,  wraz  z 

przedmiotowym przedsięwzięciem, mogłyby powstać oddziaływanie skumulowane.   

Wariant przedsięwzięcia 

Wariant polega na budowie farmy fotowoltaicznej na całej działce nr 58, 65  i części działki 57 w 

miejscowości Kijanka. W wariancie tym pozostaje dość szeroki korytarz dla zwierząt pomiędzy 

elektrownią  a  pozostałymi  działkami.  Od  każdej  strony  zwierzęta mają  zapewniony  swobody 

przepływ na każdej linii.  

 
Mapa nr 3. Migracja zwierząt. 

Działania minimalizujące  

Jak wykazano powyżej, przedsięwzięcie będzie miało niewielki negatywny wpływ na przyrodę. 

Oddziaływanie to można zmniejszyć poprzez następujące działania minimalizujące: 

 Przygotowanie  terenu  i  budowę elektrowni przeprowadzić w  terminie od września do 

połowy  marca.  Zapobiegnie  to  straszeniu  zwierząt,  które  w  miesiącach  wiosennych 

wykazują  największą  aktywność  i  wychowują  młode,  a  w  szczególności  wyeliminuje 

ryzyko uszkodzenia gniazd, lęgów lub płoszenia gniazdujących ptaków. Zminimalizuje to 

także negatywny wpływ na rośliny. W przypadku niemożności zachowania tego terminu 

konieczny będzie nadzór przyrodniczy. 
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 Transport elementów do budowy i procesy towarzyszące budowie powinny obejmować 

możliwie  mały  obszar.  Zminimalizuje  to  zasięg  oddziaływania  na  szatę  roślinną  i 

organizmy glebowe. 

 Wszelkie konserwacje, naprawy i uzupełnienia płynów, olejów pojazdów używanych do 

transportu  i  instalacji  paneli,  konstrukcji  i  całej  infrastruktury muszą być wykonywane 

jedynie w specjalistycznych warsztatach. W przypadku konieczności tankowania sprzętu 

na  terenie  budowy  lub  dokonania  na  miejscu  drobnych  napraw,  niezagrażających 

zanieczyszczeniem  gleby  i  wód  powierzchniowych,  używać  należy  specjalnych  mat 

absorbujących, by wykluczyć ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do środowiska, co 

mogłoby negatywnie wpłynąć na rośliny, grzyby i zwierzęta. 

 Ogrodzenie  nie  będzie  posiadało  podmurówki  i  będzie  się  zaczynać  na  wysokości  co 

najmniej  10  cm  od  powierzchni  gruntu,  co  pozwoli  na  swobodne  przemieszczanie  się 

małych zwierząt przez cały teren elektrowni. 

 Zabezpieczenie wykopów litymi płotkami  lub grubą folią na wysokość powyżej 30 m w 

celu wykluczenia przypadkowego przedostania  się płazów  i  innych małych  zwierząt na 

teren prac budowlanych. 

 Ograniczenie  pozostawienia  dołów  o  stromych  brzegach,  do  których mogłyby wpadać 

zwierzęta  oraz  regularne  sprawdzanie  czy  w  dołach  i  wykopach  nie  ma  zwierząt.  W 

przypadku  stwierdzenia  zwierząt  należy  przenieść  je  w  bezpieczne  miejsce  przez 

doświadczonego zoologa. 

Podsumowanie 

1. Gatunki  i  zbiorowiska  roślinne  występujące  na  przedmiotowym  terenie  należą  do 

pospolitych  i  licznych  w  Polsce.  Nie  występują  gatunki  ani  siedliska  chronione. 

Przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla gatunków roślin ani szaty roślinnej. 

2. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla grzybów. Nie stwierdzono obecności 

owocników chronionych gatunków grzybów. 

3. Przygotowanie  terenu  pod  budowę  i  budowę  elektrowni  należy  przeprowadzić  poza 

okresem lęgowym. Pozwoli  to uniknąć konfliktu z ptakami  i będzie korzystne także dla 

owadów. Ptaki, które przylecą wiosną, będą mogły spokojnie założyć gniazda na terenie, 

gdzie już zakończono budowę lub na terenach wokół. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić 

zagrożenia  dla  ssaków.  Okoliczne  tereny  są  równie  atrakcyjne  i  łatwo  dostępne  dla 

ssaków, dlatego realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącej utraty siedlisk dla tej 

grupy zwierząt. 

Badany teren nie będzie bezpośrednio miejscem rozrodczym płazów, będzie także odpowiednio 

zabezpieczony w  celu  ochrony  płazów mogących  rozmnażać  się w  pobliżu,  dlatego  realizacja 

przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla tej grupy zwierząt.  
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