
                                    Rozdrażew, dnia 14.12.2022r. 

GK.6220.8.2022 

 

DECYZJA 

środowiskowych  uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy  

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 

1029 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839  

z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez 

Inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (adres do 

korespondencji ul. Świętego Leonarda 7, 25-311 Kielce), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

pn.: „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE 

BUDY, GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina 

Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie, które stanowi własność Państwa Donaty 

i Marka Szwałek zam. Koźminiec 91A, 63-330 Dobrzyca. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, 

a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie 

stwierdzam 

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydaję decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA FARMY 

FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE BUDY, GMINA 

ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew, 

powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie, które stanowi własność Państwa Donaty  

i Marka Szwałek zam. Koźminiec 91A, 63-330 Dobrzyca. 

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych 

oraz  ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

1. Pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 7 MW przeznaczyć do 3,5 ha działki nr 91/6, obręb Budy, 

gmina Rozdrażew. 

2. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy 

między ogrodzeniem a gruntem. 

3. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej. 
4. Panele fotowoltaiczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli 

słonecznych do powierzchni ziemi. 
5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed ich rozpoczęciem kontrolować wykopy,  

a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę 
przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. 

6. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego. 



7. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin 
obcego pochodzenia. 

8. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków 
ochrony roślin. 

9. Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej i jej ogrodzenia w porze nocnej. 

10. Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach ze szczelnymi 

posadzkami. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażyć je w szczelne 

misy mogącą pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej by 

zapewnić zatrzymanie wszelkich wycieków i uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń do 

środowiska gruntowo-wodnego.   

11. Magazyny energii w liczbie do 7 sztuk zrealizować jako obiekty kontenerowe, wolnostojące  

o szczelnych posadzkach, funkcjonujących w oparciu o technologię bateryjną.  

12. Inwertery zlokalizować w systemie rozproszonym bezpośrednio pod panelami w odległości nie 

mniejszej niż 28 m od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, o których mowa 

w przepisach odrębnych lub w systemie centralnym w stacjach transformatorowych.  

13. Stacje transformatorowe w liczbie do 7 sztuk posadowić w odległości nie mniejszej niż  

196 m od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, o których mowa w przepisach 

odrębnych. 

14. W trakcie realizacji oraz eksploatacji inwestycja nie powinna wpływać negatywnie na standardy 
jakości środowiska oraz życia ludzi poza terenem inwestycji. 

15. Zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony  środowiska, a w szczególności 
zapewnić odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń od 
środowiska gruntowo-wodnego. 

16. Zapewnić dla planowanej inwestycji wszelkie rozwiązania technologiczne tłumiące oddziaływanie 
akustyczne transformatora. 

17. Emisja hałasu do środowiska na każdym etapie inwestycyjnym powinna być zgodna  
z dopuszczalnymi wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
17 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., 
poz. 112). 

18. Kontrolować i monitorować wszelkie usterki na terenie elektrowni słonecznej oraz szybko  
i skutecznie je usuwać.  

19. Dla urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW 
zastosować na etapie projektowym obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, zwanej dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, 
projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym 
mowa w art. 56 ust. 1a Prawa Budowlanego. 

20. Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, 
zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów oraz maszyn i zaopatrzyć te miejsca w środki do 
neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty). 

21. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach,  
w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych   
zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie 
oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.  

22. Miejsce postoju maszyn i urządzeń budowlanych, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty 
sorbujące oraz zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku  
i magazynowania materiałów budowlanych.  

23. Przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie 
odwodnienie gruntów przyległych. 

24. Teren inwestycji wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego 
zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie ewentualnych sytuacji awaryjnych. 



25. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć 
poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na 
ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia w tym 
zakresie.  

26. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością 
przedostania się do nich zanieczyszczeń. 

27. Zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych. 
28. Do utrzymania czystości paneli fotowoltaicznych używać wyłącznie czystej wody 

(zdemineralizowanej) bez dodatku środków myjących (detergentów) – dopuszcza się stosowanie 
środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń. 

29. W celu ograniczenia uciążliwości hałasu, prace budowlane oraz ruch pojazdów prowadzić 
wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6:00 – 22:00). 

30. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać  powierzchniowo do gruntu w obrębie działki 
inwestycyjnej, w sposób nie powodujący zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich.  

31. Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych  
w trakcie budowy i eksploatacji. Należy utrzymywać je w pełnej sprawności celem 
zminimalizowania poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz spalania  paliw. 

32. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu 
zanieczyszczoną glebę należy zebrać i unieszkodliwić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.    

33. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu                    
(art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska).   

34. Roboty wykonywać w miejscu zaprojektowanym nie naruszając przyległych gruntów. 
35. Po wykonaniu robót ziemnych przeprowadzić rekultywację zajętego terenu, polegającą na 

plantowaniu.  
36. Przedsięwzięcie należy wybudować i użytkować tak, aby nie  naruszać w istotnym stopniu stanu 

środowiska,  jego walorów oraz warunków życia okolicznych mieszkańców.  
37. Zamontować domki dla owadów w zagęszczeniu co najmniej 4 domków na 1 ha powierzchni 

elektrowni.                    
38. Stacje transformatorowe i ogrodzenie wykonać w kolorach naturalnych, stonowanych, 

niewyróżniających się w otoczeniu (szarości i zieleni). 
39. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego nie może przekroczyć normy określonej  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2448 ze zm.).   

40. Do budowy zastosować materiały i urządzenia spełniające przewidziane prawem normy jakości. 
41. W zakresie zdrowia ludzi, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
III.  Integralną częścią decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia. 

 

Uzasadnienie 
 

Pismem z dnia 14.10.2022r. (data wpływu 17.10.2022r.) PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.  

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (adres do korespondencji ul. Świętego Leonarda 7, 25-311 Kielce), 

wystąpił z wnioskiem  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

„BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE BUDY, 

GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew, 

powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie, które stanowi własność Państwa Donaty i Marka 

Szwałek zam. Koźminiec 91A, 63-330 Dobrzyca.  



Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do  

7 MWp, którą tworzą następujące elementy: 

• stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły 

fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowane na gruncie 

• panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 7 MWp w ilości do 17500 szt. 

• inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 7 MWp w ilości do 140 szt. 

• stacje transformatorowe do 7szt. 

• pośrednie rozdzielnice napięcia 

• układy pomiarowo - zabezpieczające 

• trasy oraz linie kablowe 

• instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe 

• dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze 

• ogrodzenie, monitoring. 

Przy realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana technologia fotowoltaiczna polegająca na 

wykorzystaniu promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej.  

 Do wniosku dołączono m.in. egzemplarz Karty informacyjnej przedsięwzięcia - wraz  

z jej elektronicznym zapisem na informatycznych nośnikach danych, uproszczony wypisy z rejestru 

gruntów dot. działki na której ma być realizowane przedsięwzięcie, poświadczoną przez właściwy 

organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej, obejmującej przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący przewidywany obszar na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie. 

 Na obszarze planowanej inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego, dlatego wnioskodawca musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy poprzedzoną 

uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

  Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z zm.),  stwierdzono, że organem właściwym 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Rozdrażew. 

W dniu 21.10.2022 roku Wójt Gminy Rozdrażew obwieszczeniem poinformował strony  

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy Urzędu Gminy w Rozdrażew, tablicy 

informacyjnej w miejscowości Budy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew 

bip.rozdrazew.pl. 

  W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 1a z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z zm.), 

wszystkie zawiadomienia  dotyczące czynności organu w przedmiotowej sprawie były umieszczone na 

tablicy Urzędu Gminy w Rozdrażew, tablicy informacyjnej w miejscowości Budy oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew bip.rozdrazew.pl.  

Wójt Gminy Rozdrażew w dniu 21.10.2022 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie o wydanie 

opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

planowanej inwestycji pn.: „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. 

http://www.bip.rozdrazew.pl/
http://www.bip.rozdrazew.pl/


NR 91/6 W OBRĘBIE BUDY, GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 

Budy, Gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie pismem znak  

ON-NS.9011.1.91.2022 z dnia 27.10.2022 roku wezwał wnioskodawcę o przesłanie brakującej k.i.p.  

w formie elektronicznej na płycie CD lub nośniku pendriver. 

Wójt Gminy Rozdrażew pismem z dnia 4.11.2022r. przekazał uzupełnienie- brakującą k.i.p.  

w formie elektronicznej na płycie CD do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Krotoszynie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie pismem znak  

ON-NS.9011.1.91.2022 z dnia 27.10.2022 roku wyraził opinię, w której stwierdził, że dla realizowanego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

wskazał na wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia. 

W dniu 7.11.2022r. Inwestor przekazał do Wójta Gminy Rozdrażew uzupełnienie k.i.p.  

w formie elektronicznej na płycie CD. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie pismem znak  

ON-NS.9011.1.91.2022 z dnia 9.11.2022 roku wyraził opinię, w której stwierdził, że dla realizowanego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

wskazał na wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 7.11.2022r. (data wpływu 

14.11.2022r.) znak WR.ZZŚ.2.435.264.2022.AS wydało opinię, w której stwierdziło, że dla 

realizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz wskazało na wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 10.11.2022r. znak  

WOO-IV.4220.1407.2022.SS.1 postanowieniem wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie 

ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki  

i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia. 

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadomieniem z dnia 16.11.2022r. znak GK.6220.8.2022  

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia 

co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Ponadto 

wszystkie czynności, zawiadomienia i ogłoszenia były przekazywane stronom postępowania poprzez 

podanie do publicznej wiadomości obwieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Rozdrażew bip.rozdrazew.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rozdrażew, tablicy informacyjnej 

Sołectwa Budy. 

 

  Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 

3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2022r. poz. 1029, z późn. zm.), i po przeanalizowaniu materiałów Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 

fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 91/6 w obrębie Budy, gmina Rozdrażew, nie ma 



potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność 

uwzględnienia w decyzji środowiskowej warunków i wymagań. 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy  

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 

1029 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839  

z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez 

Inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (adres do 

korespondencji ul. Świętego Leonarda 7, 25-311 Kielce), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

pn.: „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE 

BUDY, GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina 

Rozdrażew, planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Wystąpiono o zasięgnięcie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, a także 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie.  

W/w organy wyraziły opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko 

oraz wskazały na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych 

wymagań.  

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż 

na terenie inwestycji nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, 

odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan 

jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą 

procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże 

serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdówz tym związany będzie miał znikomy wpływ na 

jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą 

procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak 

oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie przedłożonej 

dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to użytkowane 

rolniczo pole uprawne. Na podstawie analizy k.i.p. oraz ogólnodostępnych informacji 

(www.emapa.gov.pl, dostęp 07.11.2022r.) ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie – 

zabudowa zagrodowa na działce nr 91/4, obręb Budy -   zlokalizowane są w odległości ok. 25 m od 

granicy terenu przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede 

wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem 

ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do 

godzin 6.00–22.00 co uwzględniono w warunkach postanowienia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne 

uciążliwości. Analiza k.i.p. wykazała, że Wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów 

fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Na etapie eksploatacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów zlokalizowanych  

w stacjach transformatorowych (do 7 sztuk) oraz inwerterów chłodzonych grawitacyjnie (do 140 

sztuk). W k.i.p. jednoznacznie wskazano, że magazyny energii nie będą źródłem hałasu. Wnioskodawca 

w k.i.p. wskazał maksymalne liczby elementów farmy oraz maksymalny jednostkowy poziom mocy 

akustycznej wynoszący dla transformatora do 55 dB oraz inwertera montowanego w systemie 
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rozproszonym, pod panelami do 55 dB lub w systemie centralnym, w stacjach transformatorowych do 

68 dB. Przyjmuje się zastosowanie inwerterów w systemie rozproszonym nie wykluczając na 

późniejszym etapie zmiany systemu rozmieszczenia na centralny.  Dodatkowo celem ochrony klimatu 

akustycznego wnioskodawca wskazuje montaż inwerterów w odległości nie mniejszej niż 28 m, a stacji 

transformatorowych w odległości nie mniejszej niż ok. 196 m od granicy terenów chronionych 

akustycznie, co uwzględniono w warunkach wydanej opinii. Uwzględniając powyższe oraz odległość od 

terenów chronionych akustycznie zdaniem Regionalnego Dyrektora nie dojdzie do przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 

112). 

Ponadto uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury 

energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448). 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś na podstawie k.i.p. oraz 

dokumentów będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora ustalono, że w odległości 1 km od 

granicy przedsięwzięcia nie znajduje się realizowana bądź zrealizowana inna farma fotowoltaiczna ani 

elektrownie wiatrowe. Uwzględniając charakter analizowanego przedsięwzięcia, a ponadto złożoność 

oddziaływania oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z warunkami wskazanymi w wydanej opinii, nie 

przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań 

planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. 

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że na potrzeby realizacji 

przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Realizacja 

inwestycji wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć prefabrykatów 

infrastruktury technicznej elektrowni oraz materiałów i surowców, takich jak m.in. stal, aluminium inne 

metale, beton, piasek i żwir, woda dla celów socjalnych oraz paliwa, które będą wykorzystywane przez 

maszyny budowlane oraz samochody dostawcze. 

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia 

poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego 

przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy 

stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów 

i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). 

Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego 

przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej 

możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń 

ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały 

posiadające odpowiednie certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. 

Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co może wpłynąć pozytywnie na 

zmiany klimatu. 



Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. i jej uzupełnienia  

wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym 

zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana farma 

fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Woda deszczowa będzie swobodnie spływała  

z paneli fotowoltaicznych i wsiąkała w grunt. Wnioskodawca dopuszcza możliwość do 3 razy w roku 

mycia paneli  czystą wodą dostarczaną na teren inwestycji w specjalnych do tego przystosowanych 

beczkowozach. Jednakże w przypadku zaistnienia sytuacji silnego zabrudzenia powierzchni paneli 

fotowoltaicznych dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska, 

co uwzględniono w warunkach wydanego postępowania. Na etapie budowy i likwidacji, w celu 

zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać z przetransportowanych na teren 

inwestycji przenośnych toalet obsługiwanych przez wyspecjalizowaną w tym celu firmę zewnętrzną.  

Wnioskodawca w k.i.p. i jej uzupełnieniu wyjaśnił, że w przypadku zastosowania transformatorów 

olejowych zostaną one umieszczone w prefabrykowanych, betonowych stacjach kontenerowych oraz 

wyposażone w misę olejową na wypadek awarii i wycieku oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji 

gaśniczej. Powyższe wraz z obowiązkiem wyposażenia magazynu energii w szczelne posadzki 

uwzględniono w warunkach wydanego postanowienia mając na względzie ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego. 

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na 

etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach 

określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych 

źródłem powstawania odpadów będą prace związane z montażem paneli. powstaną głównie odpady 

budowlane z grupy 17 oraz opakowaniowe z grupy 15. Nie przewiduje się wytwarzania odpadów 

niebezpiecznych. Wszystkie odpady będą selektywnie zbierane i czasowo magazynowane  

w specjalnych pojemnikach i kontenerach w miejscu do tego przeznaczonym i dalej przekazywane 

podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Z uwagi 

na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie 

stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą jedynie odpady związane  

z utrzymaniem i konserwacją paneli, które będą bezpośrednio przekazywane do dalszego 

zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarowania odpadami. Powstała 

w wyniku koszenia biomasa pozostanie na powierzchni gruntu. Na etapie likwidacji wszystkie odpady 

będą selektywnie zbierane i w specjalnych pojemnikach i kontenerach zostaną odpowiednio 

zabezpieczone do momentu przekazania ich podmiotom uprawnionym do dalszego 

zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, 

że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach  

o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, 

leśnego oraz obszarach przylegających do jezior.  

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, organ Wód Polskich ustalił że projektowana 

inwestycja zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej 

części wód powierzchniowych (JCWP) - Orla od źródła do Rdęcy o kodzie PLRW 60001714639. Zgodnie 

z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967) JCWP 

- Orla od źródła do Rdęcy została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie, 

zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 



chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenia terminu  osiągnięcia celu środowiskowego 

(2027r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz występującą presję rolniczą.  

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych JCWPd  

nr 79 o kodzie PLG600079, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem 

chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim 

jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć 

wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi. Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na stan 

jednolitych wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów 

środowiskowych.  

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono,  

iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem 

zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną. 

Na podstawie ogólnodostępnych informacji (dostęp dnia 28.10.2022r., www.geoportal.gov.pl) 

stwierdzono, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne,a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony 

uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. 

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów 

jakości środowiska. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów 

stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami 

chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 

916, ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk 

Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie 

PLB300007, oddalone o 0,2 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie położone jest na obszarze 

ważnym dla ptaków o nazwie „Dąbrowy Krotoszyńskie” wyznaczonym na podstawie opracowania 

przygotowanego przez Przemysława Wylegałę, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolatę „Obszary 

ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” 

zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (Poznań 2008). Przedmiotowe 

przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać  

z wycinką drzew i krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa 

zagrodowa i droga. Powierzchnia elektrowni zostanie obsiana roślinnością trawiastą lub zostanie 

pozostawiona do naturalnej sukcesji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia roślinność będzie 

wykaszana i usuwana lub pozostawiana do naturalnego rozkładu.  

W celu ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek aby w przypadku obsiewu 

powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego 

pochodzenia. W celu ochrony ptaków lęgowych nałożono warunek koszenia terenu elektrowni na 

etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków 

ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Nałożono także warunek 

montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli 

słonecznych do powierzchni ziemi co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji umożliwi ptakom 

wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli 

słonecznych przez roślinność. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w opinii nałożono warunek 

regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwiezionych w nich zwierząt. W celu umożliwienia migracji 
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drobnym zwierzętom nałożono w opinii warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki  

z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a powierzchnią ziemi. Aby zmniejszyć 

efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co 

ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki.  

W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w opinii warunek 

rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. W celu 

ograniczenia oddziaływania na krajobraz stacja transformatorowa i ogrodzenie wykonane zostaną  

w kolorach szarości lub zieleni. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza 

obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację 

przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego 

negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność 

biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności 

chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.  

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na 

siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały 

wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych 

obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje 

utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność 

oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości 

ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że 

realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 

brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na 

występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji, w tym k.i.p. ustalono, że realizacja  

i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze  

i krajobraz, zaś przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem 

stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego. 

 

Przed wydaniem niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, spełniając wymóg  

art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa, poinformowano strony obwieszczeniem o możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów poprzez 

umieszczone na tablicy Urzędu Gminy w Rozdrażew, tablicy informacyjnej w miejscowości Budy oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew bip.rozdrazew.pl. W wyznaczonym terminie nie 

zostały wniesione żadne uwagi ani wnioski. Zatem po wypełnieniu przez wnioskodawcę wymogów 

formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy Rozdrażew 

rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o zgromadzone materiały i orzekł jak na wstępie.  

 



Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości 

zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. 

Pouczenie 
 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  

o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia  

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.).  

 

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta 

decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia 

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa  

w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.  

 

Przypomina się, iż zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973, ze zm.) na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania 

nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji 

realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor jest 

obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:  

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu 

obiektów lub instalacji;  

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.  

 

Zgodnie z art. 389 pkt 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 

624, ze zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi 

wodne, szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 

4 w/w ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się 

odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych 

urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania 

ich funkcji. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy uzyskać zgodę wodnoprawną  

w oparciu o w/w ustawę Prawo Wodne. 

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Wójta Gminy Rozdrażew w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  

w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).  

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 



 

 

 

Załącznik nr 1:  

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej 

mocy do 7 MWp w ilości do 17500 szt. wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej 

funkcjonowania w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew, powiat 

krotoszyński, woj.  wielkopolskie 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

Otrzymują: 

1. Inwestor PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (adres do 

korespondencji ul. Świętego Leonarda 7, 25-311 Kielce), 

2. Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a. (zawiadomienie-obwieszczenie),  

3. a/a. 

 

Do wiadomości: 

1. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, 

2. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie  

ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno,  

3. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznani ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Decyzji Wójta Gminy Rozdrażew znak: GK.6220.8.2022 z dnia 12.12.2022r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  

o łącznej mocy do 7 MWp w ilości do 17500 szt. wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną 

do jej funkcjonowania w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew, 

powiat krotoszyński, woj.  wielkopolskie, która stanowi własność Państwa Donaty i Marka Szwałek zam. 

Koźminiec 91A, 63-330 Dobrzyca. 

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie miała miejsce na części działki (do 3,5 ha) o nr 

ewidencyjnym 91/6, obręb ewidencyjny  0001 Budy 301205_2.0001.91/6, gmina Rozdrażew. 

Powierzchnia działki o nr. ewidencyjnym 91/6 wynosi 8.0000 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów 

działkę stanowią: grunty orne (RV – 0,8600 ha), grunty orne (RIVa - 5,2700 ha), grunty orne (RIVb - 

1,4400 ha), grunty orne (RIIIb – 0,4300). Pod planowaną inwestycję przeznaczona zostanie powierzchni 

działki do 3,5 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała 

powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia 

będzie wynosić do 3,50 ha. 

Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 17500 szt. paneli fotowoltaicznych  

o łącznej mocy do 7MWp, usytuowanych na dz. nr 91/6 w obrębie Budy gm. Rozdrażew. Panele 

fotowoltaiczne służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną  

i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną 

zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie. Panele zostaną 

podłączone do inwerterów o łącznej mocy do 7 MWp, zamieniających prąd stały na przemienny  

o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone 

w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach 

kontrolnych. Na obecnym etapie prac związanych z realizacją inwestycji inwestor nie jest w stanie 

jednoznacznie określić miejsca przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej; precyzyjnie zostanie ono 

określone po wydaniu warunków przyłączeniowych od lokalnego dystrybutora energii. Dokładna 

lokalizacja i sposób przyłączenia do linii elektroenergetycznej średniego lub wysokiego napięcia, 

ustalony zostanie przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na etapie uzyskania warunków 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na obecnym etapie prac projektowych sposób oraz miejsce 

wpięcia instalacji do sieci nie jest znane, stąd przyłącze energetyczne nie jest objęte zakresem 

niniejszego dokumentu. 

W ramach realizacji inwestycji nie jest planowany montaż systemu płoszenia zwierząt. Ogniwa 

pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają energię elektryczną. Tak wyprodukowana 

energia elektryczna po dostosowaniu jej do energii elektrycznej wg normy PN-EN 50160:2012 (z późn. 

zm.) zostanie przekazana do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany czas eksploatacji farmy 

fotowoltaicznej wynosi do około 30 lat. Monitoring pracy instalacji będzie odbywał się przez lokalnego 

dystrybutora energii elektrycznej oraz krajową dyspozytornię mocy. 



Ze względu na występowanie powierzchni biologicznie czynnej konieczne będzie koszenie 

roślinności trawiastej. Nie przewiduje się stosowania herbicydów oraz innych substancji do 

ograniczania wzrostu roślin. Ze względu na konieczność utworzenia trasy kablowej, odbędą się roboty 

ziemne. Roboty zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, a naruszenie szaty roślinnej 

znajdującej się na terenie przeznaczonym pod inwestycję będzie miało charakter krótkotrwały  

i odwracalny. 

 

Rodzaj technologii 

Przedsięwzięcie ma na celu instalację paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkową infrastrukturą 

techniczną niezbędną do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej  

z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. 

Technologia ta polega na konwersji energii świetlnej na energię elektryczną ze względu na 

półprzewodnikowe właściwości tworzywa z jakiego może zostać wykonana powierzchnia absorbująca 

energię elektryczną. Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem jest krzem (ogniwa I generacji), który 

to występuje w bardzo dużych ilościach pod powierzchnią ziemi. Stosowane są również powłoki 

cienkowarstwowe wykonane z miedzi, indu, selenu (CIS), bądź domieszkowane galem (CIGS) - ogniwa 

II generacji, a także ogniwa DSS - III generacji, wykorzystujące ciekłe medium do absorpcji 

promieniowania. Najczęściej stosowane są ogniwa I generacji, ze względu na największą wydajność  

i moc w porównaniu do powierzchni ogniwa.      

 Wszystkie ogniwa PV są pokrywane powłoką antyrefleksyjną która zwiększa ich wydajność oraz  

eliminuje ryzyko imitacji tafli wody. Mimo iż panele fotowoltaiczne pochłaniają energię słoneczną nie  

nastąpi wytworzenie energii cieplnej, która mogła by zwiększyć temperaturę okolicznych terenów,  

a zatem nie wystąpi wytworzenie się tzw. zjawiska wyspy ciepła. Moc systemu fotowoltaicznego  

podaje się w jednostce kWp (z ang. Kilo Watts peak – kilowat mocy szczytowej). Określa ona moc  

elektryczną urządzenia elektroenergetycznego, dla najkorzystniejszych warunków atmosferycznych 

tzn. nasłonecznienia oraz temperatury. Planowana instalacja będzie się składać z paneli  

fotowoltaicznych, które zostaną zainstalowane w ilości do 17500 szt. Planowana łączna moc systemu 

paneli fotowoltaicznych będzie miała do 7 MWp. Moduły zostaną zamontowane w kierunku  

południowym na specjalnej konstrukcji wsporczej. 

 

Materiały oraz urządzenia wchodzące w skład podmiotowej Inwestycji 

• stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły 

fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowane na gruncie, 

• panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 7 MWp w ilości do 17500 szt., 

• inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 7 MWp w ilości do 140 szt. 

• stacje transformatorowe do 7szt., 

• pośrednie rozdzielnice napięcia, 

• układy pomiarowo – zabezpieczające, 

• trasy oraz linie kablowe, 

• instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe, 

• dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze, 

• ogrodzenie, monitoring. 

 

 




