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 RiOŚ.6220.2.15.2022 Stawiszyn, 09.08.2022 r. 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, ustawy z 3 października 2008 

roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022, poz.1029 

t.j.) planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2022 r., 

inwestora  Centralnej Grupy Energetycznej S.A., z siedzibą Posada ul. Reymonta 23, 62-530 

Kazimierz Biskupi 

Po zaciągnięciu opinii: 

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu – opinia z dnia 

06.04.2022 r. znak ON-NS.9011.3.24.2022 

2. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole- opinia z dnia 14.04.2022 r. znak 

PO.ZZŚ.3.435.121.2022. PP 

3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu- opinia z 28.06.2022 r. 

znak WOO-IV.4220.398.2022.SS.2 

 

Orzekam 

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie w obrębie Wyrów, gmina Stawiszyn elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy do 3MW”, na działce o nr ewid. 15/3 obręb Wyrów, gmina Stawiszyn, 

określić istotne warunki korzystania ze środowiska. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

1. Pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 3 MW przeznaczyć do 1,40 ha powierzchni 

działki 15/3, obręb Wyrów, gm. Stawiszyn. 

2. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. godz. 6:00-22:00. 

3. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej. 

mailto:sekretariat@stawiszyn.pl


 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, 

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl, 

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40 

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 

 

4. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki  i ostrych krawędzi w sposób 

umożliwiający swobodne przemieszczanie się przez teren elektrowni fotowoltaicznej 

płazów i gadów, z pozostawieniem minimum 20 cm. przerwy miedzy ogrodzeniem  

a gruntem. 

5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac 

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w 

bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed 

zasypaniem wykopów. 

6. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m. mierząc od dolnej 

krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi. 

7. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznych nie używać 

gatunków roślin obcego pochodzenia. 

8. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego. 

9. Nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. 

10. Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach ze szczelnymi 

posadzkami. W przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażyć go w 

szczelną misę mogącą pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej 

akcji gaśniczej. 

11. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystać do tego celu 

wodę demineralizowaną bez dodatku detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków 

biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń 1-

2 razy w roku. 

12. Na wypadek awarii, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu 

uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska 

wodnogruntowego należy zainstalować pod transformatorami szczelne misy olejowe, 

będące w stanie zmagazynować 100%oleju i cieczy izolacyjnej (także w sytuacji 

ewentualnej akcji gaśniczej), wykonane z takich materiałów, aby olej lub ciecz 

izolacyjna nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. 

13. Ewentualne magazyny energii należy ulokować w szczelnych obudowach odpornych 

na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający środowisko 

gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. 

14. Wody opadowe i roztopowe, a także użyte do mycia paneli fotowoltaicznych należy 

rozprowadzić na tereny biologicznie czynne na obszarze inwestycji (bez szkód dla 

terenów sąsiednich). 

15. Przed zasypaniem wykopów należy je zlustrować, wyjmując z nich i przenosząc poza 

teren prac budowlanych płazy i gady. 

16. Wykopy w odległości mniejszej niż 100 m. od zbiornika wodnego należy zasypywać 

niezwłocznie po zakończeniu rac budowlanych. 
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II. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do 

niniejszej decyzji jako jej integralną część.  

 

Uzasadnienie 

15 lutego 2022 roku wpłynął wniosek inwestora: Centralna Grupa Energetyczna S.A., Posada, 

ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie w obrębie Wyrów, gmina 

Stawiszyn elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 3 MW. Zgodnie z art. 74 ustawy z 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 247) – dalej „ustawa OOŚ” – do 

wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej k.i.p. w czterech 

egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, 

poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie 

ono oddziaływać, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.  

 Burmistrz Stawiszyna obwieszczenie nr RiOŚ.6220.2.5.2022 z 28 marca 2022 roku 

wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie i pismami z 28 marca 2022 roku nr 

RiOŚ.6220.2.4.2022, nr RiOŚ.6220.2.2.2022, nr RiOŚ.6220.2.3.2022 wystąpił do Zarządu 

Zlewni Wód Polskich w Kole, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, w sprawie wyrażenia opinii co 

do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, kartę 

informacyjną przedsięwzięcia.  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu opinią z 06 kwietnia 2022 roku 

(data wpływu 07 kwietnia 2022 roku) znak OB.-NS.9011.3.24.2022 nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 21 kwietnia 2022 roku wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zleni Wód Polskich  

w Kole znak PO.ZZŚ.3.435.121.2022.PP z 14 kwietnia 2022 roku nie stwierdzająca potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazująca na 

konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków  

i wymagań.  

 Pismem znak WOO-IV.4220.398.2022.SS.1 z 15 kwietnia 2022 roku Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia 

przedłożonych dokumentów.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z 28 czerwca 

2022 roku znak WOO-IV.4220.398.2022.SS.2 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie 

ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność 

uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.  
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 Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do 

przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. u. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  

środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania może być 

stwierdzony.  

 Po przeanalizowaniu zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału 

dowodowego, stanowiska organów opiniujących, danych zawartych w karcie informacyjnej 

planowanego przedsięwzięcia oraz uwarunkowań wymienionych w art. 63 ustawy z 3 

października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. rodzaj 

i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania 

przedsięwzięcia, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko.  

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:  

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

przedłożonej dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe 

przedsięwzięcie to użytkowane rolniczo pola uprawne o niskich klasach 

bonitacyjnych. Na podstawie k.i.p. z jej uzupełnieniem ustalono, że najbliższy teren 

chroniony akustycznie — zabudowa mieszkaniowa na działce nr ewid. 22, obręb 

Wyrów — znajduje sit w odległości 80 m od granicy przedsięwzięcia. Powyższe 

zostało potwierdzone przez Burmistrza Stawiszyna. 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. Będą to krótkotrwale i odwracalne uciążliwości. Analiza k.i.p. i jej 

uzupełnienia 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 (maksymalnie do 3 

sztuk) oraz inwerterów (maksymalnie do 30 sztuk). Ponadto określono lokalizacje 

stacji transformatorowych na przykładowym planie rozmieszczenia elementów farmy. 

2 stacje zostaną posadowione w północnej a jedna stacja w południowej części. 

Uwzględniając powyższe nie przewiduje się wystąpienia 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). 
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2. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy „oos“ na podstawie 

k.i.p. ustalono, że na działce objętej wnioskiem, nie ma przedsięwzięć, które swym 

oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem 

planowanej farmy fotowoltaicznej. Ponadto jak wskazał w k.i.p i jej uzupełnieniu 

Wnioskodawca w buforze do 1 km nie są planowane inne elektrownie fotowoltaiczne. 

Uwzględniając powyższe, a także charakter analizowanego przedsięwzięcia,                  

a ponadto złożoność oddziaływania oraz realizację przedsięwzięcia 

zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej opinii, nie przewiduje się wystąpienia 

znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań 

planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. 

3. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy „oos”, dotyczącymi ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę 

rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji  

i stosowanych technologii, należy stwierdzić, ze 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 

sit 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. 

4. Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy „oos”, z k.i.p. i jej 

uzupełnieniu 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 przyjął bezwodną, szczotkową metodę czyszczenia, dopuszczając  

w szczególnych przypadkach mycie zdemineralizowaną, czystą wodą, ewentualnie                    

z dodatkiem łagodnych, biodegradowalnych środków myjących. Na etapie budowy,  

w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać  

z przetransportowanych na teren inwestycji przenośnych toalet. 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.  

5. W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy „oos” 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 
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prace związane z montażem paneli. Odpady powstające na tym etapie budowy będą 

przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się gospodarką 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 na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty 

świadczące usługi w tym zakresie. Na etapie likwidacji powstające odpady zostaną 

przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Mając 

na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. 

6. Odnosząc  sit  do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy  „oos“ ustalono,    

ze 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. 

W k.i.p. i jej uzupełnieniu wskazano, 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. 

7. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy „oos” 

stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się 

 z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność 

biologiczną. 

8. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy „oos”, na podstawie przedstawionych 

materiałów stwierdzono, ze 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). Najbliżej położonym obszarem 

Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza Pyzdrska 

PLH300060, oddalony o 7,5 km od przedsięwzięcia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego 

realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew. W otoczeniu przedsięwzięcia 

znajdują się grunty rolne, zabudowa mieszkaniowa i drogi. Na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia powierzchnia elektrowni pozostawiona zostanie do naturalnej sukcesji 

lub zostanie obsiana roślinnością trawiastą. W celu ochrony lokalnej bioróżnorodności 

nałożono warunek aby w przypadku obsiewu powierzchni biologicznie czynnej 

elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia. 

9. 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. Ponadto wpisano warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co 

najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, 

umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także 

pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Celem ochrony 

zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji 
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drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nałożono warunek 

regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz 

warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem 

minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. W celu ograniczenia efektu 

olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni 

antyrefleksyjnej, co pozwoli zmniejszyć oddziaływanie na ptaki. Celem minimalizacji 

oddziaływania na ludzi i przyrody ożywioną nałożono w opinii warunek rezygnacji                 

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

10. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami 

chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew oraz realizację 

przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia 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.    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 funkcje ekosystemu. 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, Burmistrz Stawiszyna, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

obwieszczeniem z 05 lipca 2022 roku nr RiOŚ.6220.2.14.2022 poinformował strony 

postepowania o możliwości zapoznania się z zebranymi  w toku postępowania materiałami 

oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie 

wniosła uwag ani wniosków. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie 

ochrony środowiska, należało orzec jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

2. Zgodnie z art.. 127a k.p.a.: 

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

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  

§2. 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.  
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W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do 

sądu administracyjnego.  

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.  

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a 

3. Aa  

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-

529 Poznań, 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 

Kalisz, 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument sporządziła: Dorota Olszczyńska 

Telefon: 627528079, e- mail: odpady@stawiszyn.pl 



 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, 

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl, 

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40 

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach zgody na realizację  

przedsięwzięcia  

znak RiOŚ.6220.2.15.2022 z dnia 09.08.2022 r. 

 

Charakterystyka 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa w obrębie Wyrów, gmina Stawiszyn 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 3 MW, składającej się z wolnostojących paneli 

fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym między innymi przyłączami 

energetycznymi, stacjami elektroenergetycznymi. 

Powierzchnie przekształcona w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie około 

1,4 ha 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących   znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: zabudowa   przemysłowa,   w   tym   

zabudowa   systemami   fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż 

wymienione w lit. a. Istotnym parametrem granicznym jest w tym przypadku przekształcenie 

w wyniku realizacji inwestycji powierzchni przekraczającej 1,0 ha, w tym teren zajęty przez 

obiekty budowlane to od około 220 m2 do około 270 m2.  

Posadowienie paneli   –   moduły   fotowoltaiczne   w   rzędach   zostaną   osadzone  

na metalowych kształtownikach zakotwionych w   gruncie   z   zastosowaniem np. wiertnic 

lub wbijania w grunt. Panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją wsporczą z uwagi  

na niewielkie rozmiary pojedynczych paneli, jak również niewielki ciężar nie wymagają 

wykonania głębokich fundamentów. Konstrukcja wsporcza dla paneli będzie wykonana  

z kształtowników stalowych o niewielkich przekrojach zabezpieczonych przed korozją,  

co również wyeliminuje konieczność jej malowania i konserwacji. 

Układ elektryczny – połączenie pomiędzy panelami fotowoltaicznymi będzie wykonane 

kablami, w których będzie płynął prąd stały. W obrębie tych połączeń z uwagi na przepływ  

w nich prądu stałego nie będą występować pola elektromagnetyczne. Z zespołu paneli prąd 

stały za pośrednictwem kabli płynie do nadzorowanych elektronicznie przekształtników 

prądu. Kable będą układane pod panelami na konstrukcji wsporczej lub w rurkach 

osłonowych. Przekształtniki prądowe zostaną zamontowane przy zespołach paneli 

fotowoltaicznych i będą umieszczone w uziemionych obudowach zabezpieczających je przed 

działaniem czynników zewnętrznych, jak również eliminujących możliwość emisji pól 

elektromagnetycznych do otoczenia. Od przekształtników prądowych energia elektryczna 

będzie doprowadzona kablami do złączy kablowych a następnie do zbiorczych stacji 

kontenerowych. W połączeniu pomiędzy przekształtnikami a zbiorczą stacją kontenerową 

będzie płynął prąd zmienny. 

Kontenerowe stacje elektroenergetyczne – będą zrealizowane jako fabryczne autonomiczne 

moduły. Nie przewiduje się fundamentów wylewanych w gruncie, częścią stacji 

transformatorowej jest prefabrykowana skrzynia fundamentowa osadzana w gruncie  

do głębokości około 1 metra. Stacja kontenerowo – pomiarowa składać się będzie z dwóch 



 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, 

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl, 

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40 

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 

 

przestrzennych elementów żelbetowych - skrzyni fundamentowej i naziemnego korpusu 

obudowy. Dla całej inwestycji, na obecnym etapie przewiduje się możliwość budowy stacji 

elektromagnetycznych o mocy od 1 MW (do 3 sztuk) do 2 MW (do 2 sztuk), przy czym 

łączna moc elektrowni fotowoltaicznej nie przekroczy 3 MW. 

 Przyłącze energetyczne – realizowane jako odrębne przedsięwzięcie (w oparciu o odrębną 

decyzję administracyjną) powiązane funkcjonalnie z wnioskowaną inwestycją, planowane jest 

jako linie kablowe, podziemne, średniego napięcia odprowadzające wyprodukowaną energię. 

Wytworzona w instalacji fotowoltaicznej energia będzie odprowadzana do końcowego punktu 

aktualnie procedowanej inwestycji czyli stacji średniego napięcia lub magazynu energii.  

W zależności od przyznanych warunków technicznych przyłączenia, następnie na podstawie 

odrębnej decyzji administracyjnej zostanie wykonane przyłącze energetyczne odprowadzające 

energię do KSE (Krajowa Sieć Elektroenergetyczna), GPZ, na cele lokalnej zabudowy 

i zakładów przemysłowych, bądź na potrzeby klastra energii. Szczegóły dotyczące przyłącza, 

zostaną określone na późniejszym etapie w warunkach technicznych przyłączenia i będą 

przedmiotem odrębnej decyzji administracyjnej. 

Ogrodzenie – Mając na uwadze coraz częściej powtarzające się akty wandalizmu, bądź 

kradzieży elementów fotowoltaicznych, jak również wymagania instytucji kredytujących 

przewiduje się ewentualne wykonanie ogrodzenia terenu objętego inwestycją. Ogrodzenie 

powinno być ażurowe, pozostawiające minimum 20 cm odległości między dolną krawędzią  

a gruntem i bez betonowego fundamentu, który mógłby ograniczyć przemieszczanie się 

płazów i innych zwierząt. Ogrodzenie obejmie swoim zasięgiem powierzchnię wskazaną na 

mapie (łącznie do około 1,40 ha). 

Inwestycja oparta będzie o konstrukcje wolnostojące nie związane trwale z gruntem, 

zakotwione w gruncie kształtownikami zagłębianymi przy pomocy wiertnicy lub wciśniętymi 

w grunt za pomocą wbijaka. Wysokość posadowienia paneli nie przekroczy 4 metrów nad 

średnim poziomem terenu. Powierzchnia zabudowy i trwałego wyłączenia z produkcji 

rolniczej wynikać będzie z łącznej powierzchni zajętej przez poszczególne elementy 

elektrowni fotowoltaicznej. Przy czym określa się, że: 

1) jedna elektroenergetyczna stacja kontenerowa zajmuje powierzchnię do 50 m2 (dla  

3 sztuk stacji elektroenergetycznych powierzchnia wyniesie około 150 m2, dla 2 sztuk około 

100 m2), 

2) słupy konstrukcji wsporczej dla montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW, 

łącznie zajmą powierzchnię do 40 m2 (dla 3 MW wyniesie do 120 m2). 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, 

powierzchnia zajęta przez obiekty budowalne w zależności od mocy wybranych stacji 

elektroenergetycznych, wyniesie od około 220 m2 do około 270 m2. 

Powierzchnia terenu obliczona poprzez rzut pionowy paneli fotowoltaicznych jest mocno 

uzależniona od mocy zastosowanych w projekcie budowlanym paneli fotowoltaicznych oraz 

metody posadowienia paneli. Przykładowo dla paneli układanych w układzie południowym  

(z zachowaniem przerw pomiędzy rzędami) o mocy 320 Wp, panele na powierzchni 

wzorcowej 10 000 m2 (działka kwadratowa o boku 100 m) dają możliwość realizacji 

elektrowni o mocy około 0,512 MW. Z kolei panele o mocy 400 Wp, na tej samej działce, 
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oznaczają elektrownię o mocy już 0,640 MW (przy czym w niektórych analizach spotykane 

są już panele o mocy do 1500 Wp). 

Dla układu wschód-zachód, w którym panele układane są praktycznie bez przerw, lub tylko  

z niewielkimi odstępami na powierzchni wzorcowej (10 000 m2, kwadrat o boku 100 m) 

możliwe jest posadowienie elektrowni o mocy około 1 MW (dla paneli 320 Wp) oraz 1,254 

MW dla paneli 400 Wp. Szczególnym przypadkiem układu wschód-zachód jest ustawianie 

paneli w postaci pionowych rzędów, przypominających równolegle rozstawione ekrany 

akustyczne, przy zachowaniu przerw pomiędzy kolejnymi rzędami w celu uniknięcia 

zacienienia. W takim wypadku rozstawienie rzędów jest na tyle duże, że pozwala na dalszą 

nieskrępowaną produkcję rolniczą. 

Uwzględniając zasięg okresowego zacienienia gruntu oraz powierzchnię zajętą przez 

transformatorowe stacje kontenerowe i słupy energetyczne, powierzchnia łączna, 

przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji inwestycji, w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia o kwalifikacji przedsięwzięć wyniesie powyżej 1,0 ha. Podkreślenia wymaga, 

że poza powierzchnią zabudowy związaną z elementami budowlanymi (słupy energetyczne, 

stacja elektroenergetyczna, słupy wsporcze, ogrodzenie), przewiduje się, że w przypadku 

realizacji paneli w układzie klasycznym pozostały teren nadal będzie użytkowany rolniczo  

(w niektórych rozwiązaniach układu wschód-zachód jest to również możliwe). 

Inwestycja    nie     będzie     wymagała     prac     gruntowych     odbiegających od 

wykonywanych dotychczas w ramach prac rolnych. Panele fotowoltaiczne nie będą posiadały 

fundamentów umieszczanych w gruncie, nie przewiduje się też budowy dróg dojazdowych  

i placów. Nie przewiduje się niwelacji terenu oraz przemieszczania mas ziemnych. 

Podczas umieszczania kabli ziemnych na terenie inwestycji wierzchnia warstwa gleby 

urodzajnej zostanie złożona tymczasowo na bok wykopu na odpowiednią folię. Ziemia  

z głębszych warstw wykopu zostanie zeskładowana tymczasowo na drugą stronę wykopu 

również na odpowiedniej folii oddzielającej ją od gleby powierzchniowej. Wykopy należy 

zasypywać na bieżąco, ewentualnie zabezpieczyć siatkami zapobiegającymi przedostawaniu 

się do nich drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopu dno zostanie sprawdzone  

a ewentualne drobne zwierzęta, które by się przedostały mimo zabezpieczeń zostaną wyjęte 

na powierzchnię. Po ułożeniu kabli zasypanie wykopu będzie odbywało się warstwami  

po około 20 cm gruntem rodzimym. Na wierzchnią warstwę zostanie użyta wcześniej 

odłożona gleba urodzajna. Ponadto prefabrykowane elementy stacji transformatorowej  

(w formie żelbetowej skrzyni) zostaną osadzone w gruncie do głębokości około 1 metra.  

Po zakończeniu prac należy zniwelować i zasypać wszelkie zagłębienia w celu 

uniemożliwienia tworzenia się zastoisk wody. 


