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1. WPROWADZENIE
Planowane przedsięwzięcie pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,5 MWp
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana w istniejącym gospodarstwie rolnym w miejscowości
Wargowo, na terenie działki nr ew. 5 obręb Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 52 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) należy
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W ramach planowanej infrastruktury towarzyszącej zabudowie systemami fotowoltaicznymi
zrealizowana będzie stacja elektroenergetyczna (GPZ nn/SN) o napięciu znamionowym poniżej 110
kV, która zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 7 w/w rozporządzenia nie należy do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. do „stacji elektroenergetycznych lub
napowietrznych linii elektroenergetycznych, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV,
innych niż wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 6”.
Obszar działki inwestycyjnej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obrębu Wargowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr XXVII/222/05 z dnia
09 września 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 6 z 2006 roku, poz. 86). Na terenie planowanej
inwestycji zgodnie z zapisem m.p.z.p. na terenach rolniczych dopuszcza się zabudowę zagrodową
wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej obsługi. Infrastrukturę fotowoltaiczną planuje się
zrealizować na potrzeby istniejącego gospodarstwa rolnego, które w II etapie powiększone zostanie
o budynki gospodarcze (zlokalizowane na terenie rolniczym). Energia elektryczna generowana przez
instalację fotowoltaiczną wprowadzana będzie do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia,
po czym przesyłana z sieci elektroenergetycznej do gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym
planowane przedsięwzięcie zgodne będzie z ustaleniami m.p.z.p. Inwestor zamierza uzyskać dla
przedmiotowej inwestycji pozwolenie na budowę.
Instalacja fotowoltaiczna położona będzie poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 3 tej ustawy.
Obszarem realizacji i oddziaływania planowanego przedsięwzięcia objęto działkę nr ew. 5 obręb
Wargowo, zgodnie z Planem montażu paneli fotowoltaicznych.
Karta informacyjna przedsięwzięcia dołączona do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia spełnia obowiązek spoczywający na Inwestorze
i stanowi wypełnienie wymogów art. 71 oraz art. 74 ustawy 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.).
Celem niniejszej Karty jest przedstawienie właściwemu organowi ochrony środowiska
podstawowych danych i parametrów planowanego przedsięwzięcia pn. Instalacja paneli
fotowoltaicznych o mocy do 1,5 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana
w istniejącym gospodarstwie rolnym w miejscowości Wargowo, w sposób i w zakresie
umożliwiającym dokonanie oceny, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury oceny
oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.

2. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1. Rodzaj planowanego przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji naziemnych paneli fotowoltaicznych
wraz z infrastrukturą techniczną, które stanowić będą m.in. konstrukcje i elementy montażowe,
moduły fotowoltaiczne, rozdzielnice SN i nn, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, układy
pomiarowo – zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie. Planowana instalacja
będzie służyła do wytwarzania energii elektrycznej z energii Słońca o łącznej mocy do 1,5 MWp.
Planowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie na działce nr ew. 5 położonej w obrębie
geodezyjnym Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski.
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Planowana instalacja obejmuje połączenie modułów fotowoltaicznych z konstrukcją,
która zostanie bezpośrednio przymocowana do podbudowy, tj. palowych fundamentów ze stali
ocynkowanej wbijanych bezpośrednio do ziemi, betonowych fundamentów lub płyt. Wysokość
montowanych paneli wynosić będzie do 3 m (odległość dolnej krawędzi paneli od gruntu wynosić
będzie ok. 0,80 m). Elementami składowymi systemu fotowoltaicznego będą:
1. typowe moduły fotowoltaiczne – rozmiar pojedynczego orientacyjnego modułu
możliwego do zastosowania to wartości ok. 1,64  1,00  0,04 m, moc nominalna
pojedynczego modułu to wartość 250 Wp (Wat pik - jest to moc osiągana przez ogniwo
fotowoltaiczne przy nasłonecznieniu o mocy 1 000 W/m2, gęstości spektrum
AM 1,5 i temp. 25C);
2. stelaże (stojaki) stalowe – są to lekkie ażurowe konstrukcje z rurek lub profili
aluminiowych tak zaprojektowane, aby oprzeć się sile wiatru i ciężarowi śniegu.
Konstrukcje te będą przykręcone do palowych fundamentów ze stali ocynkowanej
wbijanych bezpośrednio do ziemi, betonowych fundamentów lub płyt;
3. rozdzielnice SN i nn (2 szt.), w których umieszczone będą inwertery (przetwornice) –
są to urządzenia przetwarzające prąd stały (DC – direct current) wytwarzany
przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC – alternating current);
4. okablowanie;
5. układy pomiarowe - zgodnie z warunkami przyłączenia;
6. stacja transformatorowa (GPZ) zamieniająca napięcie niskie (nn - 0,4 kV) na napięcie
średnie (SN – 15kV).
Wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną energia elektryczna wprowadzana będzie do sieci
w systemie on-grid. W systemie on-grid nie ma potrzeby instalowania akumulatorów służących
do magazynowania energii elektrycznej.
W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:
a) budowę dróg wewnętrznych (preferowane z kruszywa łamanego) - obiekty te wymagane
będą zarówno na etapie realizacji inwestycji, jaki i podczas jej eksploatacji oraz podczas
ewentualnej likwidacji;
b) wbijanie palowych fundamentów ze stali ocynkowanej bezpośrednio do ziemi, budowę
betonowych fundamentów, bądź ustawianie płyt betonowych prefabrykowanych
bezpośrednio na gruncie, do których przykręcone będą ramy podtrzymujące moduły
fotowoltaiczne;
c) budowę placów montażowych (etap realizacji i likwidacji)/postojowych (etap realizacji,
eksploatacji, likwidacji);
d) instalację niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej
wyprodukowaną energię elektryczną m.in. rozdzielnice SN i nn, inwertery, GPZ;
e) montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrządowaniem;
f) budowę instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę instalacji
fotowoltaicznej;
g) uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.
Wstępny harmonogram i organizacja prac budowlanych, tj. instalacyjno – montażowych
obejmuje:
 wbijanie palowych fundamentów ze stali ocynkowanej bezpośrednio do ziemi, budowę
betonowych fundamentów, bądź ustawianie płyt betonowych prefabrykowanych
bezpośrednio na gruncie (za pomocą kafara lub koparki),
 montaż stelaży stalowych ocynkowanych lub aluminiowych (prace ręczne),
 montaż paneli fotowoltaicznych (prace ręczne),
 wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego zagłębionej w gruncie na ok. 40 cm
przeznaczone pod montaż rozdzielnic SN i nn z inwerterami lub układanie
prefabrykowanych płyt betonowych (za pomocą koparki),
 montaż rozdzielnic SN i nn z inwerterami (prace mechaniczne i ręczne),
 wykonanie rowów pod okablowanie (za pomocą koparki),
 montaż okablowania (prace ręczne),
 montaż pozostałej infrastruktury technicznej w tym stacji transformatorowej
(prace mechaniczne i ręczne),
 podłączenie instalacji fotowoltaicznej (prace ręczne).
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2.2. Skala planowanego przedsięwzięcia
W ramach planowanej inwestycji przez panele fotowoltaiczne i towarzyszącą im infrastrukturę
techniczną zajętych zostanie ok. 2.55 ha powierzchni działki inwestycyjnej, które stanowią
wyłącznie grunty orne na glebach średniej jakości (RIVa i b). Wolne przestrzenie między
poszczególnymi rzędami paneli planuję się wykorzystać jako drogi technologiczne
(wodoprzepuszczalne). Planowana powierzchnia zajęta m.in. przez rozdzielnice SN i nn
wraz z inwerterami oraz stację transformatorową wynosić będzie ok. 0.07 ha, tj. ok. 0,67 %.
Rozdzielnice SN i nn z inwerterami oraz stację transformatorową planuje się posadowić
na betonowych fundamentach natomiast utwardzone drogi technologiczne planuje się posadowić
na podbudowie z kruszywa naturalnego. Teren inwestycji planuje się ogrodzić siatką stalową
mocowaną na wbijanych w grunt stalowych słupach o wysokości ok. 2,50 - 3,0 m i oświetlić
lampami. Na terenie przedsięwzięcia planuje się zamontować kamery, czujniki ruchu lub barierę
podczerwieni.

2.3. Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia
Działka nr ew. 5 położona jest w obrębie geodezyjnym Wargowo, w gminie Czarna Dąbrówka,
w powiecie bytowskim. Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie położony jest
w otoczeniu rozproszonej zabudowy zagrodowej miejscowości Wargowo (ok. 790 m na zachód
od zwartej zabudowy miejscowości Wargowo) oraz w odległości ok. 110 m na północ od zabudowy
zagrodowej osady Wargówko.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej nr 5 zlokalizowane są działki drogowe
nr ew. 34 (północna granica działki inwestycyjnej) i 6 (wschodnia granica działki inwestycyjnej)
oraz działki rolne nr ew. 238 (południowa granica działki inwestycyjnej – RIVa i b), 4/2
(południowa i środkowa część zachodniej granicy działki inwestycyjnej – RIVa i b) i 4/4 (północna
część zachodniej granicy działki inwestycyjnej – RIVa i b, PSV, N, B). W północno – zachodniej
części działki inwestycyjnej na nieużytku (wg mapy ewidencyjnej) występują zadrzewienia ze
znacznym udziałem brzozy brodawkowatej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się
wycinki jakichkolwiek drzew. Występujący na terenie działki inwestycyjnej drzewostan
zlokalizowany jest poza planowanym obszarem bezpośredniego zainwestowania panelami
fotowoltaicznymi
i towarzyszącą im infrastrukturą (zgodnie z Planem montażu paneli fotowoltaicznych). Lokalizacja
instalacji fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania terenów przyległych oraz nie będzie
negatywnie wpływać na warunki gruntowo – wodne.
Odległość planowanej inwestycji od najbliżej:
 położonych terenów
zabudowanych .................................. w północno – wschodniej części działki inwestycyjnej
(istniejące gospodarstwo rolne Inwestora),
na działce nr ew. 7 (ok. 8 m na E),
na działce nr ew. 2/1 (ok. 13 m na N),
na działce nr ew. 4/4 (ok. 34 m na W),
na działce nr ew. 1/1 (ok. 36 m na SW),
na działce nr ew. 239/1 (ok. 109 m na S);
 położonej rzeki .................................................................... ok. 2,20 km na W (Pogorzelica),
ok. 3,30 km na SW (Łupawa);
 położonego terenu zadrzewionego .................................. w południowo – zachodniej części
działki inwestycyjnej,
 położonego terenu leśnego ................................................... bezpośrednie sąsiedztwo: brak,
pośrednie sąsiedztwo: na terenie działki nr ew. 4/2.
Na terenie planowanej inwestycji nie występują rowu melioracyjne. Obszar działki objętej
wnioskiem położony jest na rzędnej ok. 102,50 – 111,25 m n.p.m. [Kr]. Teren przedmiotowej działki
nachylony jest w kierunku zachodnim.
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W skład działki nr ew. 5 przeznaczonej bezpośrednio pod zainwestowanie panelami
fotowoltaicznymi oraz towarzyszącą im infrastrukturę o powierzchni ok. 2.55 ha wchodzą wyłącznie
grunty orne na glebach średniej jakości (RIVa i b).
Przez północną część działki inwestycyjnej, z zachodu na wschód, przebiega linia
elektroenergetyczna średniego napięcia [SN].

2.4. Obsługa komunikacyjna





Wjazd i wyjazd z terenu inwestycji przewiduje się w oparciu o istniejące drogi dojazdowe.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia w obrębie działki inwestycyjnej w celu dowozu
i montażu elementów konstrukcyjnych nastąpi ruch kilku samochodów osobowych na dobę.
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia ruch pojedynczych pojazdów odbywać się będzie kilka
razy w roku w czasie prac konserwacyjno – serwisujących.
W celu dowozu elementów konstrukcyjnych w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi
ruch ok. 10 samochodów ciężarowych w obrębie dróg prowadzących do działki
inwestycyjnej. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnego ruchu
pojazdów ciężarowych.

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ORAZ
DOTYCHCZASOWY
SPOSÓB
ICH
WYKORZYSTANIA I POKRYCIA SZATĄ ROŚLINNĄ
Planowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie na działce nr ew. 5 obręb Wargowo, gmina
Czarna Dąbrówka.
Planowana inwestycja zmieni przeznaczenie i dotychczasowy sposób użytkowania części działki,
która aktualnie posiada status gruntów ornych.
Powierzchnia działki inwestycyjnej .............................................................. 104 100 m2 [10.41 ha]

Tabela 1
Lp.
1.

Bilans zagospodarowania terenu
Sposób zagospodarowania
Istniejące zagospodarowanie terenu (B-PsV)
Powierzchnia przeznaczona pod instalację
fotowoltaiczną wraz z urządzeniami
towarzyszącymi w tym:

2.

3.
4.

 zabudowana panelami fotowoltaicznymi
 zabudowana rozdzielnicami SN i nn
oraz stacją transformatorową
Pozostała powierzchnia możliwa
do zabudowania
Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia
m2

ha

% powierzchni
działki
inwestycyjnej

2 500

0.250

2,40

ok. 25 500

2.550

28,82

ok. 9 300

0.930

8,93

ok. 700

0.07

0,67

ok. 3 230

0.323

3,10

min. 67 500

6.750

64,84

Powierzchnia przekształcona w wyniku realizacji przedsięwzięcia ............... 25 500 m2 [28,82%]
Uwaga: Przez powierzchnię zabudowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U z 12 listopada 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze zm.) rozumie się
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powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię
przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Teren przeznaczony do zagospodarowania panelami fotowoltaicznymi pozostanie
w znaczącym stopniu terenem wodoprzepuszczalnym.

3.1. Pokrycie szatą roślinną
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów na terenie działki objętej wnioskiem występują:
 grunty orne ........................................................................................................... 75,89 %,
 sady ......................................................................................................................... 0,48 %,
 pastwiska .............................................................................................................. 11,24 %,
 tereny mieszkaniowe .............................................................................................. 2,40 %,
 nieużytki ................................................................................................................. 9,99 %.
Część przedmiotowej działki użytkowana jest rolniczo, jako grunty orne (ok. 76 %), pastwisko
(ok. 11 %) i sad (ok. 0,5 %). Część działki wyłączona jest z użytkowania rolniczego ze względu na
występujące na obszarze działki tereny mieszkaniowe i nieużytki.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej nr 5 zlokalizowane są działki drogowe
nr ew. 34 (północna granica działki inwestycyjnej) i 6 (wschodnia granica działki inwestycyjnej)
oraz działki rolne nr ew. 238 (południowa granica działki inwestycyjnej – RIVa i b), 4/2
(południowa i środkowa część zachodniej granicy działki inwestycyjnej – RIVa i b) i 4/4 (północna
część zachodniej granicy działki inwestycyjnej – RIVa i b, PSV, N, B).
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że działka inwestycyjna stanowi płaski obszar terenu,
pastwisko zlokalizowane w północno – zachodniej i południowo – wschodniej części przedmiotowej
działki (wyłączone z zagospodarowania instalacją fotowoltaiczną) porośnięte jest trawami. Na
gruntach ornych występują zbiorowiska segetalne pól uprawnych towarzyszące uprawom zbożowym
Centaurelia cyanni. W południowo – zachodniej części działki inwestycyjnej znajduje się fragment
(wyłączony z zagospodarowania instalacją fotowoltaiczną) porośnięty drzewami, głównie brzozą
brodawkowatą (Betula pendula) i sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) i wierzbą (Salix L.).
Na podstawie składu gatunkowego flory, typu użytkowania gruntów oraz charakterze zbiorowisk
można stwierdzić, że w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji występuje roślinność
antropogeniczna o wysokim stopniu synantropizacji. Na analizowanej działce nie stwierdzono
zbiorowisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000, ani innych cennych
z punktu widzenia ochrony przyrody.
Wnioski z przeprowadzonej przed realizacyjnej inwentaryzacji terenu inwestycji:
 z planowanej inwestycji wyłączone zostaną obszary zieleni wysokiej i śródpolnej
(na mapie ewidencyjnej oznaczone jako nieużytki – N);
 podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki drzew;
 analizowany obszar planowanej instalacji fotowoltaicznej (poza obszarami wyłączonymi
z zagospodarowania) przedstawia niską wartość przyrodniczą;
 analizowany obszar planowanej instalacji fotowoltaicznej charakteryzuje się niewielkim
zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych;
 obszar inwestycji charakteryzuje się niewielkimi spadkami terenu.

3.2. Obszar oddziaływania
Za obszar oddziaływania etapu realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia przyjęto
te części analizowanej nieruchomości, tj. działki nr ew. 5 obręb Wargowo, na których mogą
wystąpić okresowe uciążliwości związane z prowadzonymi robotami. Oddziaływanie to będzie
miało charakter lokalny, niezorganizowany i krótkotrwały.
Za obszar oddziaływania etapu eksploatacji inwestycji przyjęto te fragmenty działki, na których
będą zlokalizowane panele fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oddziaływanie tego
etapu będzie miało charakter lokalny, zorganizowany i długoterminowy.
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Instalacja fotowoltaiczna zamontowana zostanie w sposób nieinwazyjny poprzez nabijanie profili
stalowych (alternatywnie aluminiowych) bezpośrednio w grunt bądź ustawienie betonowych płyt.
Procedura montażu modułów fotowoltaicznych nie będzie wiązała się z usuwaniem humusu
i ingerowaniem w strukturę gruntu. Dzięki elementom konstrukcyjnych, których montaż opary jest
przede wszystkim na punktowym wbijaniu profili stalowych lub wykonaniu betonowych
fundamentów o niewielkiej powierzchni czy ustawieniu betonowych płyt, nie wystąpią zmiany
w strukturze edafonu (zespół organizmów żywych żyjących w przypowierzchniowej części gleby).
Ewentualny nadmiar materiału glebowego zostanie rozplantowany na terenie nieruchomości będącej
własnością Inwestora.
Analizę możliwych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem
realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, na etapie decyzji środowiskowej przeprowadzono
na podstawie doświadczeń wynikających z istnienia już funkcjonujących instalacji fotowoltaicznych
oraz wpływu na środowisko przedsięwzięć o podobnym charakterze i skali, podręczniku dobrych
praktyk oraz wytycznych i poradników obejmujących instalacje fotowoltaiczne.
Z powyższego wynika, że zasięg realizacji i oddziaływania wnioskowanej inwestycji ograniczy
się do obszaru działki objętej wnioskiem, tj. działki nr ew. 5 obręb Wargowo, gmina Czarna
Dąbrówka. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie negatywnie wpływać na mieszkańców
miejscowości Wargowo i Wargówko, ani też nie będzie dla nich w żadnym stopniu uciążliwa.

Zestawienie działek objętych obszarem oddziaływania

Tabela 2
Lp.

Obręb

Numery
działek

1.

Wargowo

5

Strony
postępowania
Wiesława
Kociuba

Interes prawny
Właściciel gruntu/
Wnioskodawca

Adres
ul. Leśna 13
77 – 116 Czarna Dąbrówka

Zestawienie działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru oddziaływania

Tabela 3
Lp.

Obręb

Numer działek

1.

Wargowo

4/2, 4/4, 6, 34, 238

4. RODZAJ TECHNOLOGII
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej
składającej się z niezależnych, naziemnych, wolnostojących bloków, w których skład wchodzić będą
ogniwa fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.
Do zamiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną stosowane są materiały
półprzewodnikowe o specjalnych właściwościach. Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem jest
krzem. Jest to drugi co do ilości występujący pierwiastek na Ziemi. Prąd stały (DC) generowany jest
przez działanie światła.
Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego opiera się na absorpcji promieniowania świetlnego
docierającego do półprzewodnika. Ilościowo absorpcja określona jest tzw. współczynnikiem
absorpcji α(λ) (oznacza odwrotność grubości półprzewodnika, w której moc promieniowania
zmniejsza się e – krotnie). Efektem absorpcji promieniowania świetlnego jest generacja pary dziura elektron. Istniejące w złączu p - n wbudowane pole elektryczne rozdziela powstałe pary dziura –
elektron, kierując elektrony do obszaru typu n, a dziury do obszaru typu p.
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Rysunek 1

Budowa wewnętrzna ogniwa fotowoltaicznego
Źródło: http://www.solar-bin.pl

W systemie fotowoltaicznym planuje się wykorzystać:
 moduły fotowoltaiczne,
 urządzenia energoelektroniczne m.in. rozdzielnice nn/SN, inwertery, liczniki elektryczne,
stację elektroenergetyczną (GPZ).
Planowana inwestycja nie będzie wymagała stałej obsługi.
Proces montażu instalacji fotowoltaicznej realizowany będzie za pomocą m.in.:
 kafara lub koparki,
 elektronarzędzi,
 koparki do rowów,
 samochodów ciężarowych.
W ramach procesu realizacji inwestycji wykonane zostaną prace budowlane, tj. prace
instalacyjno - montażowe wymienione we wstępnym harmonogramie prac.

Rysunek 2

Przykładowy schemat działania instalacji fotowoltaicznej w systemie on-grid
Źródło: www.vsp.biz.pl
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Energię elektryczną z wnioskowanej inwestycji planuje się przesyłać linią kablową do istniejącej
sieci elektroenergetycznej na warunkach odbiorcy. Trasa przebiegu linii przyłączeniowej zostanie
ustalona na etapie uzyskania warunków technicznych przyłączenia obiektu z gestorem sieci
elektroenergetycznej.
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny posiadać niezbędne certyfikaty i atesty
dopuszczające je do zastosowania.
Podstawowe parametry pojedynczego modułu:
 moc maksymalna (Pmax)..................................................................................................... 250 W,
 prąd zwarcia (Isc) .............................................................................................................. 8,45 A,
 napięcie jałowe (Voc) ...................................................................................................... 37,37 V,
 natężenie przy mocy maksymalnej (Impp) .......................................................................... 7,90 A,
 napięcie przy mocy maksymalnej (Vmpp) ....................................................................... 31,65 V,
 efektywność ................................................................................................................... 15,40 %,
 tolerancja mocy ................................................................................................................. + 3 %.
Uwaga: Podstawowe parametry pojedynczego modułu należy traktować jako orientacyjne.

Rysunek 3

Panele fotowoltaiczne
Źródło: www.chinskiraport.pl

Moduły fotowoltaiczne planuje się zamontować na stelażach stalowych ocynkowanych
lub aluminiowych, które zostaną przykręcone np. do palowych fundamentów wbijanych
bezpośrednio do ziemi, betonowych fundamentów lub płyt, pod odpowiednim kątem od 20 do 28°
w stosunku do powierzchni ziemi. Moduły fotowoltaiczne składać się będą z wielu połączonych
ze sobą ogniw krzemionkowych polikrystalicznych. Ochronę przed warunkami atmosferycznymi
zapewniać będzie laminowana szklana płyta pokryta warstwą antyrefleksyjną. Zakres temperaturowy
pracy modułów fotowoltaicznych wynosić będzie od - 40°C do + 85°C. Planowane do zastosowania
moduły ogniw fotowoltaicznych nie będą wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia
konstrukcji ogniw. Brak systemu chłodzenia to brak wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji
instalacji fotowoltaicznej. Inwestor zakłada sprawność urządzenia na poziomie fabrycznym,
bez zwiększania sprawności poprzez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza.
B.O.P. EKO – PROJEKT
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dzięki lokalizacji paneli na terenie otwartym ich chłodzenie odbywać się będzie w sposób naturalny,
przez obieg powietrza atmosferycznego.
Planowane do zastosowania moduły fotowoltaiczne zbudowane będą z materiałów w całości
podlegających utylizacji. Aluminium szkło, krzem krystaliczny i niewielkie ilości tworzywa
sztucznego mogą być w 100% utylizowane. Krystaliczny krzem jest surowcem całkowicie
bezpiecznym i odzyskiwanym w procesie recyklingu. Wszyscy producenci urządzeń PV mają
obowiązek przyjęcia ich do utylizacji po ok. 25 – 30 latach pracy. W tym czasie moduły nie
wydzielają żadnych oparów, dźwięków, promieniowania czy innych szkodliwych substancji.
Obszar instalacji fotowoltaicznej zostanie wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania rolniczego,
działka inwestycyjna stanie się terenem zabudowanym systemami fotowoltaicznymi. W czasie
eksploatacji instalacji fotowoltaicznej teren ten zostanie zagospodarowany m.in. modułami
fotowoltaicznymi posadowionymi na stalowych stelażach, rozdzielniami SN i nn, w których
umieszczone będą inwertery (przetwornice), układami pomiarowymi, okablowaniem oraz stacją
transformatorową.

Rysunek 4

Przykładowe rozwiązanie zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej (teren
zielony)

Na terenie inwestycji planuje się zlokalizować ścieżki technologiczne z kruszywa łamanego,
które pozostaną terenem biologicznie czynnym. Na terenie zajętym bezpośrednio przez panele
fotowoltaiczne planuje się wprowadzić niską zieleń urządzoną (ozdobną) - trawnik, w skład której
wchodzić będą gatunki niskich traw. Nie przewiduje się wykorzystywania środków sztucznego
nawożenia, herbicydów, pestycydów itp. Koszenie (mechaniczne i ręczne) zieleni urządzonej
przewiduje się 5 razy w ciągu roku, w razie konieczności liczba ta zostanie zwiększona. Na terenie
działki inwestycyjnej na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie planuje się wypasania
jakichkolwiek zwierząt.
W celu ograniczenia zarastania powierzchni pod panelami dopuszcza się zastosowanie
rozwiązania alternatywnego, tj. wypełnienia i pokrycia powierzchni pod panelami fotowoltaicznymi
luźnym, drobnym kruszywem.
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Rysunek 5

Alternatywne rozwiązanie zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej

5. WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.1. WARIANT „0” – nie podejmowanie planowanego przedsięwzięcia
W wariancie polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia teren przeznaczony bezpośrednio
pod planowaną inwestycję pozostanie terenem rolniczym. Stan zagospodarowania działki nie ulegnie
zmianie.
Wybór tego wariantu w żadnym stopniu nie przyczyni się jednak pozytywnie do walki
ze zmianami klimatycznymi, wywołanymi nagromadzeniem gazów cieplarnianych w atmosferze,
która stała się jedną z kluczowych doktryn polityczno - gospodarczych Unii Europejskiej.
Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, wbrew pozorom nie jest wariantem
najkorzystniejszym środowiskowo, ponieważ to właśnie konieczność ochrony środowiska
naturalnego, zmusza wszystkie kraje do poszukiwania źródeł energii innych niż spalanie paliw
stałych i płynnych (węgla, ropy naftowej, gazu). Alternatywę stanowią tzw. odnawialne źródła
energii, za które zgodnie z Prawem energetycznym (Dz. U. 1997 roku, Nr 54, poz. 348 ze zm.) uznaje
się źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania m.in. energię słoneczną.
Analizując skutki środowiskowe zaniechania realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę,
zgodnie z konstytucyjnym zapisem o kierowaniu się w ochronie środowiska zasadą
zrównoważonego rozwoju, czynniki determinujące potrzebę rozwoju energetyki słonecznej
w Polsce.

5.2. WARIANT I – planowany przez Inwestora
Wariant planowanego przedsięwzięcia proponowany przez Inwestora polega na instalacji
modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,5 MWp wraz z towarzyszącą im infrastrukturą
na potrzeby istniejącego gospodarstwa rolnego w miejscowości Wargowo, na działce nr ew. 5 obręb
Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka. Planowaną inwestycję planuje się zrealizować na ok. 2.55 ha
(powierzchnia zainwestowania).
Lokalizacja przedsięwzięcia na w/w działce jest rozwiązaniem optymalnym zarówno
ze względów ekologicznych, ekonomicznych, jak i społecznych. Przedstawiony wariant spełnia
warunki uwzględniające ochronę środowiska naturalnego.
Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Inwestora
mieścić się będzie w granicach w/w działki i ograniczony będzie głównie do terenu zajętego
bezpośrednio przez panele fotowoltaiczne i towarzyszącą im infrastrukturę.
B.O.P. EKO – PROJEKT
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W czasie użytkowania moduły fotowoltaiczne nie są źródłem emisji oparów, hałasu,
promieniowania czy innych szkodliwych substancji. Okres użytkowania modułów wynosi
ok. 25 – 30 lat, po tym czasie materiały, z których są one zbudowane w całości podlegających
utylizacji.
Planowany czas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi 25 – 30 lat. Po tym okresie,
ze względu na brak ingerencji w strukturę gleby, teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu
pierwotnego. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej zostaną usunięte z terenu inwestycji.
Ze ścieżek technologicznych zostanie usunięte kruszywo. Wykopy powstałe po usunięciu
okablowania oraz palowych fundamentów ze stali ocynkowanej, betonowych fundamentów lub płyt
zostaną natychmiast zasypane gruntem rodzimym.
W przypadku zastosowania wariantu alternatywnego polegającego na wypełnieniu i pokryciu
powierzchni pod panelami fotowoltaicznymi luźnym, drobnym kruszywem, przed usunięciem
okablowania oraz palowych fundamentów ze stali ocynkowanej, betonowych fundamentów lub płyt
należy usunąć z terenu planowanej inwestycji warstwę kruszywa.
Po wykonaniu w/w czynności teren inwestycji może być ponownie użytkowany rolniczo.
Instalacja fotowoltaiczna na przedmiotowym terenie nie będzie negatywnie wpływać na
krajobraz kulturowy z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji w krajobrazie
rolniczym oraz stosunkowo niewielką wysokość konstrukcji. Funkcjonowanie inwestycji nie
jest związane ze zjawiskami nieporządnymi, jak emisją hałasu, emisją wibracji, wytwarzaniem
odpadów, nie zachodzi konieczność niwelacji terenu, niszczenia stanowisk roślin chronionych
oraz usunięcia roślin wysokich z obszaru zajętego przez przedsięwzięcie oraz mogących
ograniczyć nasłonecznienie.
Z powyżej wymienionych przyczyn wariant Inwestora został uznany za najbardziej
korzystny.

5.3. WARIAT II – inny racjonalny
Inny racjonalny wariant dotyczyć może zmiany skali przedsięwzięcia: ilości i wielkości modeli
fotowoltaicznych, ich usytuowania i położenia, technologii wykonania, jakości stosowanych
materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. W obecnej chwili takowych założeń Inwestor nie
rozważa z uwagi na fakt, że planowane do zastosowania praktyki stanowią powszechnie stosowane
rozwiązania, które uważa się za optymalne i sprawdzone, a także uzasadnione ekonomicznie.
Wariant racjonalny zakłada również ograniczenie powierzchni przeznaczonej bezpośrednio pod
panele fotowoltaiczne.

5.4. WARIANT „K” – najkorzystniejszy dla środowiska
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przypadku planowanego przedsięwzięcia oznacza
wariant nieprzyczyniający się do pogorszenia stanu istniejącego oraz minimalizujący ewentualne
uciążliwości środowiska związane z planowaną inwestycją. Za taki wariant uznać należy wariant
zaproponowany przez Inwestora (wariant I w przedmiotowej karcie informacyjnej).
Zaproponowana przez Inwestora lokalizacja oraz sposób realizacji planowanego przedsięwzięcia
należy uznać za najkorzystniejsze dla środowiska, a zaproponowane rozwiązania projektowe nie
przyczynią się do pogorszenia jego jakości. Planowana inwestycja będzie miała natomiast korzystny
wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów
środowiska, jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
wartości przyrodniczych pobliskich obszarów wrażliwych przyrodniczo, zasobów naturalnych
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Przewidywane do realizacji
w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania techniczno – technologiczne reprezentują bardzo
dobry poziom ogólnoświatowy, a ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomii
i ochrony środowiska.
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6. PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW,
MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę
Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie występuje zapotrzebowanie na wodę do celów
technologicznych i socjalnych. Na etapie realizacji i eksploatacji woda na cele konsumpcyjne
dostarczana będzie we własnym zakresie, np. w butelkach. Okresowo w trakcie konserwacji paneli
fotowoltaicznych na etapie ich użytkowania szacunkowe zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną
do mycia szklanych powierzchni modułów wynosić będzie ok. 19 m3 w skali roku.
W obliczeniu rocznego zapotrzebowania na wodę przyjęto, że 1 m2 szklanych powierzchni paneli
fotowoltaicznych przy pomocy odpowiedniego sprzętu można umyć wykorzystując 1 litr wody.
Powierzchnia paneli fotowoltaicznych w planowanej inwestycji wynosić będzie ok. 9 300 m2.
W związku z powyższym: 2 (krotność mycia paneli w ciągu roku)  9 300 m2  0,001 m3 (1l) =
18,60 m3  19 m3.
Woda przeznaczona do mycia szklanych powierzchni modułów dostarczana będzie na teren
inwestycji z zewnątrz np. beczkowozami. Nie przewiduje się wykorzystywania do mycia środków
czyszczących, w tym detergentów. Mycie paneli fotowoltaicznych możliwe jest z użyciem środków
biodegradowalnych.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga szczególnego i intensywnego czyszczenia. Mycie
modułów z resztek organicznych, kurzu i pyłu przewiduje się w razie konieczności, tj. ok. 1 - 2 razy
do roku. Powierzchnie szklane będą zraszane „mgiełką” powietrzno – wodną pod ciśnieniem.
Po czym za pomocą urządzeń ręcznych, urządzeń mechanicznych ręcznych lub mechanicznych
ściągany będzie osad z powierzchni szklanych modułów fotowoltaicznych. Przedmiotowa
technologia czyszczenia będzie zgodna z instrukcją obsługi systemów czyszczenia paneli
np. mobilnej myjki firmy ENITORA ENERGIA Sp. z o.o., systemu iSolar firmy Alfred Kärcher,
czy pojazdu gąsienicowego ROBOKLIN 25.
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Rysunek 6

Przykładowe urządzenia wykorzystywane do mycia szklanych powierzchni modułów
fotowoltaicznych
Źródło: www.enitor-energy.com, m.komtechnika.pl, www.liftonpolska.pl

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce
Na etapie realizacji planuje się wykorzystać typowe materiały budowlane m.in. beton, stal
profilową, moduły aluminiowe, kruszywo naturalne, stal zbrojeniową, przewody elektryczne.
Elementy składowe poszczególnych modułów fotowoltaicznych zostaną przetransportowane
na miejsce inwestycji od dostawców zewnętrznych w formie gotowej, a na placu budowy zostanie
wykonany tylko ich montaż.
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa
W czasie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie paliwa w ilości do ok. 200 dm3.
Paliwo wykorzystane zostanie do maszyn i urządzeń pracujących w trakcie realizacji inwestycji.
W czasie eksploatacji brak zapotrzebowania na paliwa.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię
Na etapie realizacji szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynieść może
do ok. 100 kWh. Energia elektryczna wymagana będzie do zasilania elektronarzędzi
wykorzystywanych przy montażu ogniw fotowoltaicznych. Zakłada się, że źródłem prądu na tym
etapie będzie agregat prądotwórczy. Zapotrzebowanie na energię cieplną i gazową na etapie
realizacji w tego typu inwestycjach nie występuje.
Na etapie eksploatacji szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynieść może
do ok. 75 kWh/m-c. Wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby własne będzie się ograniczało
do zapewnienia oświetlenia inwestycji i zasilania automatyki oraz urządzeń diagnostyczno remontowych podczas przestojów technicznych, przeglądów i remontów. Zapotrzebowanie
na energię cieplną i gazową na etapie eksploatacji w tego typu inwestycjach nie występuje.

7. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Rodzaj planowanej inwestycji nie wymaga wprowadzenia szczególnych rozwiązań chroniących
środowisko, gdyż instalacja fotowoltaiczna sama w sobie przyczyni się pozytywnie do walki
ze zmianami klimatycznymi, wywołanymi nagromadzeniem gazów cieplarnianych w atmosferze,
która stała się jedną z kluczowych doktryn polityczno - gospodarczych Unii Europejskiej.
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązana do wypełniania postanowień
aktów prawnych regulujących realizację sektorowych polityk europejskich. Dotyczy to m.in.
Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii z odnawialnych źródeł 2009/28/WE
(dyrektywa OZE), która zakłada m.in. zwiększenie zużycia do 15% udziału w energii finalnej,
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energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii. Produkcja energii przez planowaną instalację
fotowoltaiczną zmniejszy produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, przez co zmniejszy się
emisja zanieczyszczeń do środowiska i wydobycie złóż kopalnianych.
W związku z powyższym zmniejszy się również natężenie występowania kwaśnych deszczy,
zmaleje nasycenie smogu i degradacja środowiska. Inwestycje takie jak planowana nie produkują
sztucznej zasłony dymnej, która może doprowadzić do zmniejszenia widoczności i zasłonięcia
przeszkody.
Planowana do zastosowania instalacja fotowoltaiczna zaliczana będzie do najnowocześniejszych
urządzeń tego typu, które zbudowane będą z materiałów w całości podlegających utylizacji.
Aluminium szkło, krzem krystaliczny i niewielkie ilości tworzywa sztucznego będą w 100%
utylizowane. W okresie użytkowania moduły nie będą wydzielać żadnych oparów, dźwięków,
promieniowania czy innych szkodliwych substancji. Dodatkowo panele pokryte będą specjalnymi
warstwami antyrefleksyjnymi, które mają za zadanie ograniczać odbijanie promieni słonecznych.
Planowana instalacja fotowoltaiczną położona będzie w dogodnej dla niej lokalizacji (otwarta
przestrzeń) i klimacie (chłodny klimat wyjątkowo sprzyja pracy układów fotowoltaicznych) oraz
poza obszarami chronionymi o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880), lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 3 tej ustawy. Ze względu na występującą
w północnej części działki inwestycyjnej linię elektroenergetyczną istnieje możliwość wprowadzenia
wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii bezpośrednio do sieci publicznej.
W celu zlikwidowania bądź zminimalizowania uciążliwości dla środowiska zostaną podjęte
na etapie projektowania następujące rozwiązania:
 prowadzenie prac budowlanych i montażowych w porze dziennej (w godzinach 600 - 2200),
w celu ograniczenia czasowego wzrostu hałasu wytwarzanego przez pracujące maszyny
oraz dowóz materiałów budowlanych;
 zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli fotowoltaicznych, co zwiększy
absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi
odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu;
 planowane do zastosowania panele fotowoltaiczne nie będą wyposażane w wentylatory
służące do chłodzenia konstrukcji ogniw, w związku z powyższym nie będą występowały
żadne oddziaływania akustyczne związane z funkcjonowaniem układów chłodzących
urządzenia elektroenergetyczne instalacji fotowoltaicznej, chłodzenie paneli fotowoltaicznych
odbywać się będzie w sposób naturalny, poprzez obieg powietrza atmosferycznego;
 dla wszystkich urządzeń, przez które płynąć będzie prąd, zostanie zastosowana izolacja
okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem.
Na etapie eksploatacji:
 instalacja nie jest związana z emisją hałasu (za wyjątkiem stacji transformatorowej),
zanieczyszczeń powietrza, odpadów i ścieków;
 wytwarzane przez planowaną inwestycję pole elektromagnetyczne będzie miało wartość
niższą od granicznej dopuszczalnej w środowisku i nie spowoduje jakiegokolwiek zagrożenia
dla ludzi;
 nie występuje zapotrzebowanie na materiały i surowce;
 instalacja nie będzie negatywnie oddziaływać na występującą w obszarze oddziaływania florę
i faunę.
Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony wodno – gruntowej
Na etapie realizacji inwestycji:
 magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji, konserwacji
sprzętu w celu minimalizacji niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno –
gruntowego, będzie odbywało się poza miejscem realizacji prac;
 zaplecze budowy wyposażone będzie w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych
w postaci montażu przenośnych toalet;
 ze ściekami powstającymi w czasie budowy należy postępować zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
 ścieki socjalno - bytowe z terenu zaplecza budowy będą odbierane przez firmy zajmujące się
wywozem nieczystości płynnych.
Na etapie eksploatacji:
B.O.P. EKO – PROJEKT

16

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,5 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
planowana w istniejącym gospodarstwie rolnym w miejscowości Wargowo, gm. Czarna Dąbrówka

 nie będzie odbywał się pobór wody, w związku z tym nie będą powstawały ścieki socjalno –
bytowe;
 odprowadzane będą jedynie wody opadowe z powierzchni zajętej przez instalację
fotowoltaiczną, których jakość odpowiadać będzie poziomowi tła;
 w celu uniknięcia przedostawania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno –
gruntowego na wypadek awarii jest zastosowanie transformatora typu suchego (bezolejowe)
lub w przypadku transformatora olejowego z misą zabezpieczającą 100% objętości
używanego oleju, misa wykonana będzie z materiałów nieprzepuszczających ciecz izolacyjną
lub olej do środowiska gruntowo – wodnego.
Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony wód podziemnych
Na etapie realizacji inwestycji:
 zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone
poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, właściwą
technologię prac montażowych oraz wybór lokalizacji zaplecza budowy poza terenami
szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia;
 teren ostanie zabezpieczony i wyposażony w system odbioru i odprowadzania ścieków
bytowych oraz odpadów;
 na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się tankowania samochodów paliwem.
Na etapie eksploatacji:
 drobne naprawy, w przypadkach koniecznych, będą realizowane tylko w miejscach do tego
wyznaczonych, przystosowanych, spełniających wymóg zabezpieczenia gruntu i wód
podziemnych przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi (stosowanie mat.
ekologicznych).
Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
Na etapie realizacji inwestycji:
 podstawowym źródłem niezorganizowanej emisji pyłów i substancji do powietrza będzie
praca urządzeń i maszyn wykorzystywanych przy budowie;
 minimalizacja emisji spalin będzie zapewniona poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów
samochodowych: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów, a drogi
wewnętrzne utrzymywane będą w stanie ograniczającym pylenie;
 stosowanie w pełni sprawnego sprzętu, ograniczenia czasu pracy sprzętu do niezbędnego
minimum oraz prowadzenie prac w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu wtórne
pylenie (znaszanie powierzchni nieutwardzonych przy długotrwałych suszach w okresie
letnim).
Na etapie eksploatacji:
 planowana inwestycja nie jest związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego.
Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami
Na etapie realizacji inwestycji:
 w celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami planuje się wyznaczyć miejsce
do selektywnego gromadzenia powstających odpadów;
 należy wyznaczyć i oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
tymczasowe miejsce magazynowania odpadów (teren utwardzony, zadaszony lub zamknięte
kontenery, ogrodzony);
 materiały opakowaniowe należy selektywnie magazynować, nie dopuszczając
do niewłaściwego postępowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania.
Na etapie eksploatacji:
 powstałe podczas prowadzenia prac konserwatorskich odpady będą usuwane z tereny
inwestycji przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne;
 w przypadku odpadów niebezpiecznych
wytworzone odpady należy przekazać
specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zabierania,
transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów.
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Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony przed hałasem
Na etapie realizacji inwestycji:
 będą występowały krótkotrwałe uciążliwości wynikające z emisji hałasu przez pracujące
urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące budowę instalacji, emisja hałasu będzie miała
charakter punktowy;
 prowadzenie prac montażowych odbywać się będzie w porze dziennej (w godzinach 600 2200), w celu ograniczenia czasowego wzrostu hałasu wytwarzanego przez pracujące
maszyny;
 transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury
technicznej prowadzony będzie wyłącznie w porze dnia;
 zaplecze budowy należy zlokalizować na terenie położonym w możliwie największej
odległości od zabudowy mieszkaniowej;
 przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej;
 odległość od planowanej inwestycji pozwoli na zminimalizowanie wpływu hałasu
na komfort życia mieszkańców pobliskiej miejscowości i jest to najważniejszy czynnik
zmierzający do stosowania skutecznych zabezpieczeń przed hałasem podczas budowy
obiektów infrastrukturalnych;
 po zakończeniu prac budowlanych, funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej nie będzie
powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109);
 wywożenie powstałych odpadów budowlanych na wyznaczone miejsca składowania
lub działające składowisko odpadów stałych odbywać się będzie tylko za porozumieniem
odpowiednich jednostek.
Na etapie eksploatacji:
 funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej nie będzie powodowało przekroczenia wartości
dopuszczalnych stężeń hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
01 października 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109).

8. RODZAJ I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
a)

ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych
Na etapie realizacji ilość powstałych ścieków socjalno - bytowych w całym okresie realizacji
inwestycji wyniesie do ok. 0,50 m3. Ścieki te będą gromadzone w przenośnych szczelnych
sanitariatach typu TOI - TOI i okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę.

b)

ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
Nie występuje.

c)

ilość i sposób odprowadzania wód opadowych
Wody opadowe i roztopowe z terenu zajmowanego przez inwestycję planuje się
odprowadzać bezpośrednio do gruntu w granicach działek inwestycyjnej. Powierzchnie drogi
dojazdowej oraz dróg wewnętrznych będą przepuszczalne.

d)

rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami
W trakcie realizacji (budowy) inwestycji dominować będą odpady związane
z prowadzeniem prac budowlanych. Do odpadów tych należą:
 odpady z budowy – urobek ziemny z wykopów, gruz betonowy, kawałki drewna,
tworzywa sztuczne, złom stalowy, odpady kabli elektrycznych.
 opakowania – opakowania po materiałach budowlanych wykonane z papieru,
metalu, tworzyw sztucznych.
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Powstawanie odpadów komunalnych na tym etapie związane będzie z obecnością
zatrudnionych przy budowie pracowników, odpady takie to np. torby papierowe, torby foliowe,
opakowania szklane, puszki po produktach spożywczych, opakowania z tworzyw sztucznych
i papieru.
Zestawienie rodzajów kodów odpadów mogących powstać w fazie budowy inwestycji
zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 4

Zestawienie rodzajów odpadów mogących powstać w fazie budowy

1
2
3
4

Kod
odpadu
12 01 02
15 01 01
15 01 02
15 01 04

5

17 01 01

6
7
8
9
10
11

17 01 82
17 04 05
17 04 11
17 05 04
19 10 02
20 01 39

12

20 03 04

13

17 04 02

Lp.

Rodzaj odpadu
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Inne, niewymienione odpady budowlane
Żelazo i stal
Kable, inne niż wymienione w 17 04 10
Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03
Odpady metali nieżelaznych
Tworzywa sztuczne
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości
Aluminium
RAZEM

Przybliżona ilość
[Mg]
0,04
0,04
0,04
0,04
0,56
0,004
0,90
0,11
0,83
0,004
0,04
0,40
0,75
3,758

Z klasyfikacji odpadów wynika, że odpady powstające na terenie inwestycji należy zaliczyć
do odpadów innych niż niebezpieczne. Z uwagi na niewielkie ilości takich odpadów jak odpady
ze sprzątania terenu przy braku możliwości ich wykorzystania, będą one wraz z odpadami
komunalnymi wywożone na składowisko odpadów komunalnych. Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usunięte przekazane zostaną specjalistycznym
firmom do recyklingu.
Na etapie realizacji instalacji fotowoltaicznej nie przewiduje się powstawania odpadów
niebezpiecznych. Odpady inne niż niebezpieczne gromadzone będą czasowo w kontenerach
do tego celu przeznaczonych o pojemności ok. 5 Mg.
W miarę możliwości odpady te będą segregowane. Orientacyjną lokalizację zaplecza
budowy wraz z miejscem magazynowania odpadów, o powierzchni ok. 200 m2 przedstawiono
na Planie montażu paneli fotowoltaicznych. Dojazd do zaplecza budowy odbywać się będzie
z drogi gruntowej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 6 obręb Wargowo.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się stałego powstawania odpadów.
W trakcie okresowych kontroli, przeglądów technicznych oraz konserwacji i usuwania
ewentualnych awarii przewiduje się powstawanie dwóch grup odpadów: odpadów
niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne.
Do odpadów niebezpiecznych należeć będą:
 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12;
 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
Do odpadów innych niż niebezpieczne należeć będą:
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usunięte;
 odpady komunalne wytworzone przez pracowników;
 odpady ze stosowania krzemu i jego pochodnych w ogniwach fotowoltaicznych.
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Zestawienie rodzajów kodów odpadów mogących powstać w fazie eksploatacji inwestycji
zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 5

Zestawienie rodzajów odpadów mogących powstać w fazie eksploatacji

Lp.

Kod odpadu

1

06 08 99

2

16 02 13*

3
4

15 01 01
15 01 02

5

20 01 36

6

20 01 21*

Rodzaj odpadu
Inne niewymienione odpady (ze stosowania krzemu
oraz pochodnych krzemu)
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
RAZEM

Przybliżona
ilość [Mg]
0,015
0,008
0,015
0,015
0,015
0,008
0,076

Objaśnienia: * odpady niebezpieczne
Na terenie inwestycji będą powstawać odpady ze sprzątania terenu, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne oraz odpady komunalne.
Nie przewiduje się czasowego gromadzenia odpadów powstających na etapie eksploatacji
inwestycji. Odpowiedzialnym za natychmiastowe zagospodarowanie odpadów powstałych
w trakcie okresowych kontroli, przeglądów technicznych oraz konserwacji i usuwania
ewentualnych awarii będzie podmiot, któremu zlecone zostaną w/w zadania.
Odpady niebezpieczne
Z klasyfikacji odpadów wynika, że lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
oraz zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy należy zaliczyć do odpadów
niebezpiecznych, wobec powyższego przekazywane będą do wykorzystania lub
unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia.
Odpady inne niż niebezpieczne
Z klasyfikacji odpadów wynika, że większość odpadów powstających na terenie inwestycji
należy zaliczyć do odpadów innych niż niebezpieczne. Z uwagi na niewielkie ilości takich
odpadów jak odpady ze sprzątania terenu przy braku możliwości ich wykorzystania, będą one
wraz z odpadami komunalnymi wywożone na składowisko odpadów komunalnych. Zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usunięte przekazane zostaną
specjalistycznym firmom do recyklingu.
W trakcie likwidacji inwestycji (w chwili obecnej nieplanowana) przewiduje się
powstawanie dwóch grup odpadów: odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż
niebezpieczne.
Do odpadów niebezpiecznych należeć będą:
 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy.
Odpady inne niż niebezpieczne to np.: urobek ziemny z wykopów, odpady betonu, złom
metali żelaznych i nieżelaznych, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, i ich elementy
oraz odpady kabli elektrycznych.
Planowane do zastosowania moduły fotowoltaiczne zbudowane z materiałów w całości
podlegających utylizacji odebrane zostaną przez producentów urządzeń PV, którzy
są zobowiązani do ich utylizacji po ok. 25 – 30 latach pracy.
Zestawienie rodzajów kodów odpadów mogących powstać w fazie likwidacji inwestycji
zostało przedstawione w tabeli poniżej.
B.O.P. EKO – PROJEKT

20

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,5 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
planowana w istniejącym gospodarstwie rolnym w miejscowości Wargowo, gm. Czarna Dąbrówka

Zestawienie rodzajów odpadów mogących powstać w fazie likwidacji

Tabela 6
Lp.

Kod
odpadu

1

06 08 99

2

16 02 13*

3

17 01 01

4
5
6
7

17 01 82
17 04 05
17 04 11
17 05 04

8

17 06 04

9

19 10 02

10

20 01 36

11

20 03 04

12
13

17 04 02
20 01 21*

Rodzaj odpadu
Inne niewymienione odpady (ze stosowania krzemu oraz
pochodnych krzemu)
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Inne, niewymienione odpady budowlane
Żelazo i stal
Kable, inne niż wymienione w 17 04 10
Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03
Materiały izolacyjne, inne niż wymienione w 17 06 01
i 17 06 03
Odpady metali nieżelaznych
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości
Aluminium
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
RAZEM

Przybliżona
ilość [Mg]
150,00
0,75
3,75
3,75
11,25
22,50
1,50
7,50
11,25
11,25
0,40
1,10
0,04
225,04

Objaśnienia: * odpady niebezpieczne
W tej fazie wszystkie odpady powstawać będą na zapleczu obsługi rozbiórki oraz placu
rozbiórki.

e)

ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych
elementów powodujących uciążliwości (np. odory)
Na etapie realizacji prac budowlanych planowana inwestycja wiązać się będzie z:
 emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze środków transportu
oraz urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi;
W trakcie realizacji przedsięwzięcia w obrębie działki inwestycyjnej, w celu dowozu
i montażu elementów konstrukcyjnych, nastąpi ruch kilku samochodów osobowych
na dobę. W celu dowozu elementów konstrukcyjnych w trakcie realizacji
przedsięwzięcia nastąpi ruch kilku samochodów ciężarowych w obrębie dróg
prowadzących na terem działki inwestycyjnej, tj. ok. 10 szt. Elementy konstrukcyjne
na teren inwestycji dowożone będą sukcesywnie w ramach postępu prac
montażowych. Prace montażowe trwać będą ok. dwóch miesięcy. Moduły składowane
będą na zapleczu budowlanym. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia ruch pojedynczych
pojazdów odbywać się będzie kilka razy w roku w czasie prac konserwacyjno –
serwisujących, nie przewiduje się istotnego ruchu pojazdów ciężarowych.
Ze względu na niewielką liczbę w/w źródeł wielkość emisji zanieczyszczeń może być
pomijalna dla kształtowania stanu sanitarnego powietrza całego rejonu.
Nie przewiduje się istotnego wzrostu natężenia ruchu na drogach dojazdowych.
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Tabela 7

Dopuszczalne wartości emisji spalin dla pojazdów z silnikiem
benzynowym wg Europejskich standardów emisji spalin

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj
zanieczyszczenia
[g/km]
CO
HC
NOx
HC + NOx
PM

Dopuszczalne wartości
emisji spalin dla
samochodów
osobowych ciężarowych
1
1
0,1
0,1
0,06
0,06
0,005
0,005



emisją hałasu pochodzącego ze środków transportu, urządzeń oraz elektronarzędzi,
nieprzekraczającą dopuszczalnych norm zarówno na terenie inwestycji,
jak i na terenach sąsiednich;
Podczas budowy instalacji fotowoltaicznej głównymi emitorami hałasu na terenie
inwestycji i w jego okolicach będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także
samochody osobowe i ciężarowe. Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 90 –
105 dB(A). Emisja ta będzie jednak miała charakter punktowy i krótkotrwały. Zasięg
przestrzenny hałasu będzie oddziaływać na odległość do 100 m. Ze względu
na lokalizację przedsięwzięcia, prace prowadzone będą w oddaleniu od zabudowań
i wyłącznie w porze dziennej. W celu ograniczenia emisji hałasu zaleca się,
aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac montażowych posługiwały się
nowoczesnym i sprawnym sprzętem o niskiej emisji hałasu.
Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie jest emitorem hałasu (za wyjątkiem
stacji transformatorowej). W stacji transformatorowej transformator ustawiony będzie
na specjalnych wibroizolatorach, które powodują obniżenie poziomu hałasu o ok. 10 dB.
Dodatkowo natężenie poziomu dźwięku będzie obniżone o 3 dB(A) ponieważ
transformator zamontowany będzie w stacji kontenerowej. Z badań Instytutu Energetyki
wynika, że poziom hałasu w komorze transformatorowej nie przekracza 60 dB
co gwarantuje, że na zewnątrz kontenera szumy tej stacji będą niższe od hałasów tła.
Wpływ prac serwisowych i konserwacyjnych (mycie paneli 1-2 razy do roku) nie wpłynie
na pogorszenie stanu akustycznego jakości środowiska. Dla planowanej instalacji
fotowoltaicznej nie przewiduje się zastosowania nawiewnego systemu chłodzącego
z użyciem wentylatorów, które mogłyby być emitorem hałasu. Chłodzenie paneli obywać
się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.
Teren, na którym planowana jest budowa przedsięwzięcia objęty jest ochroną akustyczną.
Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01 października 2012 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. 2012 poz. 1109), na terenie działki inwestycyjnej, w której północno –
wschodniej części występuje zabudowa zagrodowa (gospodarstwo rolne Inwestora)
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N
wynoszą odpowiednio 55 i 45 dB.
Ze względu na planowane zastosowanie kontenerowej stacji transformatorowej zasięg
uciążliwości akustycznej tego urządzenia ograniczony będzie do pięciometrowej strefy
wokół transformatora i mieścić się będzie w granicach działki inwestycyjnej, poza strefą
zabudowy zagrodowej.



emisją pola elektromagnetycznego.
W wyniku przepływu prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole magnetyczne.
Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 Nr 192 poz. 1883)
zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową wynoszą dla częstotliwości 50 Hz w zakresie składowej
elektrycznej 1 kV/m i składowej magnetycznej 60 A/m. Na terenie przeznaczonym pod
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planowaną inwestycję występuje zabudowa zagrodowa. W związku z powyższym
na terenie inwestycji obowiązuje w/w rozporządzenie.
Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych, których połączenie
szeregowe składa się na napięcie stałe DC (direct current), którego zakres jest zależny
od ilości szeregowo połączonych modułów i zawiera się w przedziale od 0 do 1000 V
(zgodnie z normą PN-EN 61215).
Niebezpieczeństwo wynikające ze stałego napięcia/ładunku polega na możliwości
przepływu tego ładunku do obiektu o niższym potencjale – czyli możliwości zajścia
porażenia prądem elektrycznym. Właśnie w tym celu stosuje się izolację okablowania
oraz wszystkich komponentów, którymi płynie prąd. Użycie izolowanego okablowania
jest analogicznie jak w sieci elektrycznej budynków mieszkalnych.
Stałe pole elektryczne występuje tylko w przewodniku, w którym płynie prąd i jest
naturalnie niezbędne do wymuszenia ruchu elektronów i przepływu prądu. W zasadzie
bezzasadnym jest podnoszenie argumentu pola elektrycznego w przypadku instalacji
prądu stałego. W instalacjach prądu przemiennego w wyniku cyklicznych zmian kierunku
pola magnetycznego indukowane jest pole elektryczne, jak to ma miejsce np. w linii
wysokiego napięcia 110 kV.
Wartość natężenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej łączy wzór:
B = μ · H, gdzie: B - indukcja pola magnetycznego, μ - przenikalność magnetyczna
ośrodka (w przypadku powietrza: μ pow. ≈ 1), natomiast H – natężenie pola
magnetycznego. Oznacza to, że natężenie pola magnetycznego w powietrzu jest równe
wartości indukcji magnetycznej.
Do obliczenia indukcji pola magnetycznego wykorzystuje się prawo BIOTA –
SAVARTA:

gdzie:
– stała magnetyczna[Vs/Am]
– natężenie prądu [A]
– odległość od przewodnika z prądem [m]
– długość przewodnika z prądem [m]
– kąt pomiędzy przewodnikiem a punktem pomiaru
Pole magnetyczne ziemi wacha się pomiędzy 30 µT a 60 µT (24 A/m – 48 A/m)
w zależności od położenia. System fotowoltaiczny wytwarza stały prąd i stałe pole
magnetyczne, dodatkowo w modułach fotowoltaicznych połączonych szeregowo
maksymalny prąd równy jest prądowi wytworzonemu przez pojedynczy moduł.
Dla przykładu pole magnetyczne pochodzące od kabla z prądem stałym o natężeniu 8A
w odległości 400 m będzie 100 000 razy słabsze niż pole pochodzące od pola
magnetycznego ziemi.
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
(
[
])
[ ])
(
[
]
Powyżej przedstawiono wyliczenie wartości indukcji (czyli natężenia pola
magnetycznego w powietrzu) dla instalacji modułów fotowoltaicznych, której wartość to
zaledwie ułamek naturalnego promieniowania magnetycznego ziemi oraz jeszcze
mniejszy ułamek dopuszczalnego poziomu wg rozporządzenia Ministra Środowiska.
Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego
na otaczające środowisko oraz ludzi.
Wpływ planowanej inwestycji na krajobraz jest w dużej mierze sprawą subiektywnego
postrzegania, zależy bowiem od osobistych upodobań i poglądów oceniającego.
Przez większość osób instalacje fotowoltaiczne postrzegane są jako instalacje nowoczesne
i przyjazne środowisku.
Instalacje fotowoltaiczne w przeciwieństwie do farm wiatrowych nie stanowią dominanty
krajobrazowej. Panele fotowoltaiczne nie stanowiące obiektów kubaturowych ze względu
na swoją ciemną kolorystykę i nieznaczną wysokość (poniżej 3 metrów; odległość dolnej
krawędzi paneli od gruntu wynosić będzie ok. 0,80 m) z oddali przypominają jednolite
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powierzchnie wtapiające się w otoczenie. W związku z powyższym dla mieszkańców
najbliższej zabudowy zagrodowej przekształcenia terenu w postaci instalacji fotowoltaicznej nie
będą stanowić istotnych zmian w wizualnym postrzeganiu krajobrazu, tym bardziej że obszar
zainwestowania planuje się w niezbędnym zakresie odizolować poprzez ogrodzenie
oraz nasadzenia zielenią izolacyjną.
Zmiany krajobrazowe będą widoczne jedynie dla osób przebywających na terenach
bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. Realizacja inwestycji wywrze
odziaływania bezpośrednie w postaci powstania nowego elementu w krajobrazie, tj. paneli
fotowoltaicznych, jednak należy zaznaczyć, że będzie to obiekt powierzchniowy,
nie stanowiący obiektu kubaturowego czy też wysokościowego. Nieznaczne oddziaływania
pośrednie mogą dotyczyć odczuć wizualnych z terenów sąsiednich. Przekształcenia
w krajobrazie nie będą powodować istotnego wpływu na odbiór krajobrazu z terenów
zamieszkanych. Odczucia wizualne dotyczące przekształceń w krajobrazie mają podłoże
wyłącznie subiektywne. Realizacja inwestycji w przedmiotowym miejscu stanowi ingerencję
w krajobraz na okres ok. 25 - 30 lat. Po tym okresie i rekultywacji terenu krajobraz można
przywrócić do stanu pierwotnego.

9. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Ze względu na lokalny charakter i niewielką skalę planowanego przedsięwzięcia, prowadzonego
przy zastosowaniu zabiegów i instalacji ochronnych zmniejszających uciążliwość dla otoczenia,
opartych na zastosowaniu dostępnej wiedzy i możliwie najlepszych technik oraz przestrzeganiu
obowiązujących przepisów prawa, działanie to nie będzie powodować oddziaływań
przekraczających obowiązujące normy. Dlatego też, działanie to nie spowoduje powstania ryzyka
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Odległość planowanego przedsięwzięcia od:
 granicy państwa (obwód Kalinigradzki) ............................................ok. 138 km na zachód,
 granicy morskiej (okolice Łeby) ......................................................... ok. 37 km na północ.

10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY
Z 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE
SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Teren, na którym planuje się przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza granicami
obszarów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880), lub w otulinach form ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 3 tej ustawy.
Znajdujące się w okolicy planowanego przedsięwzięcie obszary podlegające ochronie
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8
Lp.

1.

Obszary chronione
Nazwa obszaru

Dolina Łupawy

Kod
Odległość
obszaru
OBSZARY NATURA 2000
PLH 220036

Kierunek

3,21 km

Na południowy - zachód
od działki inwestycyjnej

4,11 km

Na północny – wschód
od działki inwestycyjnej

REZERWATY
1.

Grodzisko Runowo
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Dolina Łupawy to obszar, który o obejmuje doliny rzek Łupawy i Bukowiny od wypływu
z jeziora Jasień. W granicach przedmiotowego obszaru występują: naturalne, głębokie koryta
rzeczne Łupawy i Bukowiny; źródliska i niewielkie potoki; rozległe obszary łęgu o podgórskim
charakterze Carici remotae-Fraxinetum na zboczach doliny, jak również grądy dębowo-grabowe
Stellario-Carpinetum w wielu wąwozach oraz buczyny Luzulo-Fagetum and Asperulo-Fagetum;
podmokłe łąki, torfowiska przejściowe i wysokie, oraz dystroficzne jeziora w bezodpływowych
obszarach. Obszar zawiera 18 typów siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej. Są to jednocześnie
ważne siedliska fauny, niezwykle tu bogatej. Dodatkową wartość stanowią: górski i podgórski
charakter rzeki; jedno z największych skupisk źródlisk na Pomorzu; malowniczy krajobraz
z rozległymi kompleksami lasów; duże kompleksy łęgów o podgórskim charakterze; liczne rzadkie
i zagrożone gat. roślin z Polskiej Czerwonej Księgi; bardzo liczna populacja słodkowodnego glonu
Hildenbrandtia rivularis, świadcząca o czystości wód.
Grodzisko Runowo to rezerwat leśno - archeologiczny założony w 1981 r., o powierzchni
niespełna 30 ha. Ochronie rezerwatu podlegają stanowiska buczyny, buków i dębów o obwodach
przekraczających 3 metry, jak również pozostałości słowiańskiego grodziska wraz z osadą
i cmentarzyskiem kurhanowym nad rzeką Pogorzelicą (pochodzącymi z II poł. IX wieku).
Stanowisko archeologiczne jest wpisane do rejestru dóbr kultury i zostało objęte ścisłą ochroną
konserwatorską.
Obszar przeznaczony bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie jest użytkiem rolnym,
użytkowanym ekstensywnie przez Właściciela. Należy zaznaczyć, że po powstaniu instalacji
powierzchnia biologicznie czynna praktycznie nie ulegnie zmniejszeniu, zmieni się natomiast
przeznaczenie części terenu, na którym bezpośrednio zlokalizowane będą panele fotowoltaiczne oraz
towarzysząca im infrastruktura (ok. 2.55 ha). Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty
bioróżnorodności, tras migracyjnych, miejsc stałego pobytu zwierząt oraz siedlisk cennych
przyrodniczo.

11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW KORZYSTANIA Z REGIONU
WODNEGO
Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008
Nr 199 poz. 1227), podczas badania wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy przeanalizować
czy inwestycja może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest na obszarze jednolitej części wód
powierzchniowych (JCWP) rzecznych o kodzie: PLRW20002047435 - Łupawa od Bukowiny
do Darżyńskiej Strugi, która zlokalizowana jest w regionie wodnym Dolnej Wisły (SCWP DW1601)
na obszarze dorzecza Wisły (kod: 2000).
Rzeka Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi zaliczana jest do żwirowych rzek nizinnych
(typ 20) o statusie silnie zmienionej części wód. Stan ogólny rzeki określono jako zły, stwierdzono
również zagrożenie dla nieosiągnięcia celu środowiskowego, w związku z ciek ten objęto derogacją
4(4)-1 (przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz
oraz długości procesu inwestycyjnego).
Cele środowiskowe wód zlewni Wisły (do których zaliczamy wody w obszarze opracowania)
określone zostały w uchwale Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku Plan Gospodarowania
Wodami na obszarze dorzecza Wisły (Monitor Polski Nr 49 poz. 549) i zostały oparte przede
wszystkim na wskaźnikach określających poziomy poszczególnych elementów fizyko –
chemicznych oraz biologicznych w wodach powierzchniowych. Dla wód rzecznych wartości
graniczne poszczególnych wskaźników chemicznych oraz biologicznych i fizyko – chemicznych
określone zostały w tabelach Planu Gospodarowania Wodami… .
Funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Wargowo (gmina Czarna Dąbrówka)
nie spowoduje wprowadzenia do środowiska wodnego substancji zanieczyszczających, które
mogłyby zmienić stan fizyko – chemiczny i biologiczny rzeki Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej
Strugi.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w granicach jednolitej części wód
podziemnych (JCWPd) nr 11 o kodzie PLGW240011. Ocena stanu zarówno ilościowego,
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jak i jakościowego wskazuje na stan dobry, bez stwierdzonych zagrożeń dla osiągnięcia celu
środowiskowego.
Przedsięwzięcie będące przedmiotem KIP, nie polega na poborze i odprowadzaniu wód
podziemnych oraz nie oznacza wprowadzenia do nich jakichkolwiek substancji zanieczyszczających.
To sprawia, że zarówno bilans wód podziemnych, jak i stan ich czystości nie ma związku
z planowaną działalnością.
Ocenia się, że ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek
zagrożenia nieosiągnięcia celu środowiskowego zawartego w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły. Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę jakości zarówno wód
powierzchniowych, jak i podziemnych, w związku z powyższym organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma podstaw prawnych by odmówić zgody
na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego, zgodnie z art. 92 ust. 3, pkt 2 ustawy Prawo wodne
(Dz. U z 9 lutego 2012 roku, Nr 0, poz. 145), opracowuje Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej. W analizowanym przypadku JCWP Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej
Strugi znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, którym zarządza RZGW w Gdańsku. Dla
przedmiotowego regionu wodnego nie zostały dotąd ostatecznie opracowane warunki korzystania
z wód. W chwili obecnej prowadzone są konsultacje społeczne. Ze względu na brak takiego
opracowania dla omawianego rejonu, nie obowiązują dodatkowe ograniczenia i rygory w zakresie
korzystania z wód, poza tymi, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego (art. 115 Prawa wodnego) określają szczegółowe
wymagania w zakresie stanu wód wynikające z przyjętych celów środowiskowych, ograniczenia
w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia tych celów oraz priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych. Ograniczenia w korzystaniu z wód mogą dotyczyć:
 poboru wód powierzchniowych lub podziemnych (nie dotyczy planowanej inwestycji),
 wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (nie dotyczy planowanej inwestycji),
 wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód,
ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych (nie dotyczy planowanej inwestycji),
 lokalizowania nowych urządzeń wodnych (nie dotyczy planowanej inwestycji).

12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Technologia fotowoltaiczna jest najczystszą znaną obecnie człowiekowi metodą pozyskiwania
energii. Jest to także technologia najmniej inwazyjna, jeżeli chodzi o obszary, na których powstaje
i bezemisyjna. Ponadto praktycznie w całości może podlegać procesowi wtórnego przetworzenia,
gdyż składa się przede wszystkim z pierwiastków i materiałów łatwo dostępnych, których
technologie przetwarzania zostały doskonale opanowane przez człowieka. Dlatego na całym świecie
dynamicznie rozwija się ta gałąź gospodarki. Instalacje fotowoltaiczne mogą być jedną z tych gałęzi
gospodarki, które będą doskonale wpisywały się w ideologię ochrony przyrody pod każdym jej
względem.
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązana do wypełniania postanowień
aktów prawnych regulujących realizację sektorowych polityk europejskich. Dotyczy
to zarówno aktów prawnych określających konieczność ochrony zasobów przyrodniczych,
m.in. Dyrektywa Ptasia 79/409/EEC, Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EEC, jak i innych
np. Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii z odnawialnych źródeł 2009/28/WE,
tzw. dyrektywa OZE. Wchodzi ona w skład aktów wykonawczych jednego z najważniejszych
programów politycznych UE w bieżącej dekadzie – pakietu energetyczno - klimatycznego. Zakłada
redukcję do roku 2020 o 20% emisji CO2, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej
oraz zwiększenie zużycia do 20% udziału w energii finalnej, energii wytwarzanej w odnawialnych
źródłach energii (OZE). Pakiet ten, oparty w jak największym stopniu o zasadę zrównoważonego
rozwoju oraz zasadę przezorności, ma zapewnić zmniejszenie zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego oraz społeczeństwa i gospodarki UE, wynikających z presji, jaką wywierała przez
ostatnie dziesięciolecia energetyka konwencjonalna. Realizacja pakietu energetyczno klimatycznego jest jednym z podstawowych priorytetów Komisji Europejskiej.
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Dyrektywa 2009/28/WE nadaje odnawialnym źródłom energii status narzędzia służącego
ochronie środowiska, poprzez wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych
zanieczyszczeń do powietrza. W uzasadnieniu do w/w Dyrektywy wskazano, że przedsięwzięcia
mające na celu wykorzystanie OZE do produkcji energii służą ochronie środowiska, jako istotne
narzędzia w pakiecie środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełniania
postanowień Protokołu z Kioto w sprawie zmian klimatu. Dyrektywa zobowiązuje również państwa
członkowskie do uwzględnienia wkładu odnawialnych źródeł energii w realizację celów związanych
z ochroną środowiska w stosowaniu przepisów administracyjnych dotyczących przyznawania
pozwoleń na instalacje związane z walką z zanieczyszczeniami powietrza, między innymi w celu
umożliwienia szybkiego wykorzystania OZE, a więc także przyspieszenia procedur realizacji
inwestycji (punkt 42 uzasadnienia do w/w Dyrektywy). Kluczowe jednak znaczenie, ma punkt (44)
uzasadnienia, który wymusza na państwach członkowskich zmianę podejścia podczas ocen
przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu OZE, poprzez zapewnienie spójności pomiędzy
koniecznością dynamicznego rozwoju OZE, a realizacją celów wynikających z innych dyrektyw
ekologicznych UE.
Oceniając wpływ przedsięwzięć takich jak instalacje fotowoltaiczne na środowisko, należy
uwzględniać nie tylko ewentualne potencjalne negatywne oddziaływania na wybrane elementy
środowiska, ale także pozytywne oddziaływanie tych przedsięwzięć poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Nie należy także stawiać ponad celami wynikającymi z Dyrektywy
OZE celów wynikających z innych dyrektyw środowiskowych, takich jak choćby Dyrektywa Ptasia
i Siedliskowa. Organy oceniające wpływ przedsięwzięć OZE na środowisko, zostały, bowiem
zobligowane do spójnego i równoprawnego traktowania celów z wszystkich powyższych dyrektyw.
Na mocy Dyrektywy o promocji wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, każde
państwo członkowskie zobowiązane jest do stworzenia systemów wsparcia, zapewniających
maksymalne wykorzystanie potencjałów krajowych OZE.
Polska musi do roku 2020 osiągnąć udział 15% zielonej energii w bilansie zużycia energii.
Spełnienie tych wymagań, a więc wywiązanie się z wymogów UE, nie będzie możliwe bez bardzo
dynamicznego rozwoju energetyki słonecznej.
Oceniając oddziaływanie na środowisko instalacji fotowoltaicznych, nie można zapominać o tym,
że redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie konwencjonalne, poprzez zastępowanie
ich nieemisyjnymi elektrowniami odnawialnymi takimi jak elektrownie słoneczne, służy także
ochronie zasobów przyrodniczych.
Brak rozwoju energetyki słonecznej w Polsce będzie bowiem niósł za sobą następujące
negatywne konsekwencje środowiskowe, m.in.:
 brak wymaganej i oczekiwanej z punktu widzenia polityki klimatycznej redukcji CO2,
 dalsze zużycie zasobów kopalin energetycznych, aż do ich zupełnego wyczerpania,
 wstrzymanie dofinansowań ze środków UE, ze względu na niewypełnianie wymogów
pakietu energetyczno - klimatycznego, co przełoży się na realizację innych celów
ekologicznych, jak choćby w zakresie redukcji emisji ścieków, czy gospodarki odpadami.
Podsumowując, niezrealizowanie przedsięwzięcia będzie oznaczało brak oddziaływania
na środowisko na etapie budowy i eksploatacji inwestycji.
Rozwój energetyki słonecznej, w który wpisuje się niniejsze przedsięwzięcie stanowi alternatywę
dla wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii. Uwzględniając konstytucyjną zasadę
zrównoważonego rozwoju należy przyjąć, że budowa instalacji fotowoltaicznej jest korzystna
dla środowiska.
Planowane do instalacji moduły fotowoltaiczne stanowić będą najnowszą generację urządzeń
wykorzystujących promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej i stanowić będą instalację,
w której zastosowano najnowocześniejsze dostępne rozwiązania techniczne.
Podkreślenia wymaga fakt, że planowane do zastosowania technologie i instalacje służyć będą
do wytwarzania energii przyjaznej środowisku tzw. „zielonej energii”, ograniczając w ten sposób
zużycie zasobów nieodnawialnych. Produkcja energii z planowanej instalacji fotowoltaicznej
nie spowoduje szkodliwych emisji zanieczyszczeń do powietrza. Z uwagi na wysoki stopień
zanieczyszczenia powietrza, brak realizacji przedsięwzięcia jest szczególnie niepożądany
i niekorzystny w skali regionalnej i globalnej.
Ocenia się, że ze względu na rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji,
realizowanej przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących uciążliwości dla środowiska
i otoczenia, opartych na dostępnej wiedzy i zastosowaniu możliwie najlepszych technik
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oraz z uwagi na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, obszar oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki nr ew. 5 obręb Wargowo
(gm. Czarna Dąbrówka). Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie powodować
ponadnormatywnych emisji: hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania,
zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza na etapie
budowy będzie miała charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu
budowy. Zaznacza się, że występowanie w/w uciążliwości będzie miało charakter bezpośredni,
krótkotrwały, odwracalny i zakończy się z chwilą zakończenia etapu budowy.
Realizacja inwestycji nie spowoduje utraty walorów krajobrazowych terenów przyległych
do obszaru inwestycji. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Inwestycja nie spowoduje utraty
bioróżnorodności, tras migracyjnych, miejsc stałego pobytu zwierząt czy utraty chronionych
siedlisk. Na terenie inwestycji nie występują korytarze ekologiczne.
Ocenia się, że ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi ryzyko wystąpienia zagrożenia
nieosiągnięcia celu środowiskowego zawartego w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.
Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejącego nie
pogorszy i nie wywrze znaczącego oddziaływania na elementy przyrodnicze, w tym
na powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostałe elementy
różnorodności biologicznej. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na mieszkańców
miejscowości Wargowo i Wargówko, nie będzie również zagrożeniem dla ich zdrowia,
warunków życia czy pracy.
Ingerencja przedsięwzięcia w stan środowiska, po wprowadzeniu zalecanych rozwiązań
będzie na tyle nieznaczna, że nie nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w środowisku
przedmiotowego obszaru. Zmiany te również nie będą się kumulować ani powiększać w czasie.

Opracowanie:
mgr inż. Wioleta Ziarkowska
mgr Paweł Ulatowski
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