
Pleszew,  dn. 16.08.2021r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew                                                                           

ul. Rynek 1, 

63 – 300 Pleszew 

 

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.6.2020.AJ6 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.) w związku z art. 38, art. 74 

ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i 

Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 16.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS 

6220.1.6.2021.AJ5 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej 

na dz. nr 179 w obrębie Rokutów, gmina Pleszew”, której treść podaję niżej. 

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY PLESZEW 

 

 

 

Pleszew, dn. 16.08.2021r. 

Znak OS.6220.1.6.2020.AJ5                                                                                        
 
 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2021.247), § 3 ust 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

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

poz. 1839), art. 104 k.p.a. (Dz.U.2021.735) po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY 

PROJEKT SP. Z O.O. Z SIEDZ. UL. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania 

decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko pn „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 

w obrębie Rokutów, gmina Pleszew”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Pleszewie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

 
orzekam 

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

2. Zatwierdzam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje 
art. 63 ust. 1 ustawy oraz wskazuję konieczność uwzględnienia w projekcie 
budowlanym oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia następujących warunków 
i wymagań: 

a) Wszelkie prace realizacyjne oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj, 
godz. 6.00 - 22.00. 

b) Zastosować moduły fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną. 
c) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej 

krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi. 
d) Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac, 

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w 



bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem 
wykopów. 

e) W przypadku koszenia terenu farmy fotowoltaicznej prowadzić je w okresie 
od 1 sierpnia do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. 

f) W przypadku obsiewu terenu farmy fotowoltaicznej nie używać do tego celu 
gatunków roślin obcego pochodzenia. 

g) Na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie stosować nawozów szt-
ucznych i chemicznych środków ochrony roślin. 

h) Transformatory umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. 
W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator 
wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić 
całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po 
ewentualnej akcji gaśniczej, 

i) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do 
tego celu wodę zdemineralizowaną. Dopuszcza się stosowanie środków bio-
degradowalnych obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszych zabru-
dzeń. 

j) Do realizacji przedmiotoowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budow-
lany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; 
rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę 
środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. 

k) Plac budowy wyposażyć w odpowiednia ilość sorbentów, a w ewentualne 
wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich 
użyciu, zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwiania uprawnionym 
podmiotom. 

l) Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przys-
tosowanych. 

m) Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji 
mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. 

n) Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

o) W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej instalacji z urządzeniami dren-
arskimi wykonać ich przebudowę w celu zachowania ciągłości sieci. 

p) Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, 
generowane przez pracowników prowadzących montaż farmy odprowadzać 
do przenośnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich sys-
tematyczny wywóz przez uprawnione podmioty. 

q) Miejsca lokalizacji transformatorów należy wyposażyć w misy, o pojemności 
pozwalającej pomieścić cały wyciek oleju, zabezpieczając tym samym 
środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem. 

r) Wody opadowe i roztopowe z terenu nowoprojektowanej elektrowni od-
prowadzać w sposób niezorganizowany w grunt. 

s) Po zakończeniu robot budowlano -montażowych teren inwestycji należy 
uporządkować. 

 

*Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 24.05.2021r. wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wniosek 
PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. Z SIEDZ. UL. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na 
„Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 w obrębie 
Rokutów, gmina Pleszew”. 

W dniu 24.06.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się do organów 
opiniujących 
o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia 
na środowisko. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w/w inwestycja 
zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których raport może być wymagany zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U.  2019 poz. 1839). 

Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów w swych pismach o 
sygnaturze odpowiednio: 

1. ON-NS.9011.6.22.2021 z dnia 01.07.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pleszewie wydał opinię sanitarną, iż nie jest wymagane przeprowadzenie 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2. PO.ZZŚ.2.435.219.2021.JS z dnia 02.07.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie w Poznaniu Zarząd Zlewni w Kaliszu wydał opinię, iż nie jest wymagane 
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określając 
warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji środowiskowej. 

3. WOO-IV.4220.1063.2021.AR.1 z dnia 08.07.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska wydał opinię, w której stwierdził, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Tutejszy organ przed wydaniem decyzji nie stwierdzającej potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dokonał 



analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko następujące uwarunkowania: 
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 
proporcji, 
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich 
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem, 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, 
wody i powierzchni ziemi, 

d) emisji i występowania innych uciążliwości, 
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii 

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu 
na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji; 
 
Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji, bowiem określa skalę 

przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu. 
Uwzględniając przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie przedłożonej 

k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy 
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 179, obręb Rokutów, gmina Pleszew. 
Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi 2,2600 ha, a planowane przedsięwzięcie 
zajmie ją w całości. Wnioskodawca przewiduje montaż do 10 000 szt paneli  o łącznej mocy 
do 4MW. Projektuje się zastosowanie stalowej wolnostojącej konstrukcji montażowej pod 
panele fotowoltaiczne. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą 
pionowych pali. Wnioskodawca planuje zastosować również do 80 szt. inwerterów, 4 
kontenerowe stacje transformatorowe oraz elementy infrastruktury niezbędne do 
funkcjonowania inwestycji. Wysokość instalacji nie przekroczy 4m. 

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f na podstawie k.i.p. 
ustalono, że na działce przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie nie znajdują się i nie 
są planowane  inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się 
z potencjalnym oddziaływaniem planowanej inwestycji. Z k.i.p. wynika, że zamierzone 

korzystanie ze środowiska zamknie się w granicach przedmiotowej działki. Biorąc pod 
uwagę powyższe, uwzględniając lokalizację, skalę i charakter przedsięwzięcia, złożoność 
oddziaływania oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w decyzji warunkami, 
nie przewiduje się znaczących powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 
ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego. 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś 
stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z 
nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność 
biologiczną. 

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, 
uwzględniając fakt, że elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie 
źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d 
ustawy ooś , nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie 
zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do 
powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. 
Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac 
budowlanych. 

W związku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś dotyczącymi ryzyka 
wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę 
rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i 
stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczaniu zakładu do zakładu o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. 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, 
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 atesty i 
certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto 
przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym 
do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosferyz innych źródeł, co wpłynie na mitygację 
zmian klimatu. 

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, ustalono, że gospodarowanie 
odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia 
odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach 
szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty 
ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Z uwagi na specyfikację przedsięwzięcia 
należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić 



znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą mogły jedynie odpady 
związane z konserwacją paneli, które będą na bieżąco zabierane przez uprawniony 
podmiot, najprawdopodobniej przez firmę serwisową. W przypadku likwidacji 
przedsięwzięcia wytwarzane będą głownie odpady powstające w związku z prowadzeniem 
prac rozbiórkowych. Z k.i.p.  wynika, że odpady powstające na poszczególnych etapach 
inwestycji będą przekazywane uprawnionym podmiotom do gospodarowanie odpadami 
celem w pierwszej kolejności ich odzysku. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się 
negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne w 
rejonie zainwestowania. 
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska 
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 
środowiska 
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w 
tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie, 
c) obszary górskie lub leśne, 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, 
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 
obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne, 

h) gęstość zaludnienia, 
i) obszary przylegające do jezior, 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe; 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098.). 
Obszarem chronionym zależnym od wód zlokalizowanym najbliżej działki inwestycyjnej jest 
obszar Natura 2000 Glinianki w Lenartowicach. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967.) celem środowiskowym 
dla przedmiotowego obszaru chronionego jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego 
stanu ochrony. Przez zachowanie miejsc lęgowych kumaka nizinnego w postaci stawów i 
drobnych zbiorników wodnych. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na cele 
środowiskowe ww obszaru zależnego od wód. 

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś na podstawie 
k.i.p. stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów 
wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarów 
ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się 
na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się 
również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich, leśnych 
oraz obszarów przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie znajdować się na 
obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedsięwzięcie 
nie będzie zlokalizowane także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz 
na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych 
w k.i.p. nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których 
standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia 
w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że przedsięwzięcie 
zostanie zlokalizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). Najbliżej zlokalizowanym 
jest obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Ciemnej, oddalony o 3,2 km. Najbliższym 
obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach 
PLH300048, oddalony o 7,6 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie korytarza 
ekologicznego Krotoszyn – Pleszew, który został wyznaczony głównie dla dużych ssaków; na 
wysokości przedsięwzięcia ma szerokość ponad 3 km. Uwzględniając skalę przedsięwzięcia 
nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na korytarze ekologiczne. 
Ponadto przedsięwzięcie położone jest na terenie obszaru ważnego dla ptaków Dolina 
Prosny wyznaczonego w opracowaniu Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka i Pawła 
T. Dolaty Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie 
województwa wielkopolskiego (opracowanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania 
Przestrzennego, Poznań, 2008, mscr.) ze względu na miejsca lęgów wielu gatunków ptaków 
wodnych i błotnych (bąk, błotniak stawowy, czajka) oraz szlak wędrówkowy ptaków. Obszar 
ma powierzchnię 18,8 tys. ha a na wysokości przedsięwzięcia szerokość ok. 4,5 km. Grunty 
rolne, w obrębie których zlokalizowane jest przedsięwzięcie, mogą być miejscem żerowania 
czy odpoczynku gatunków ptaków podczas wędrówek, jednakże przy uwzględnieniu skali 
przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na gatunki 
ptaków, ze względu na które wyznaczono wymieniony obszar ważny dla ptaków. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie gruntów ornych, na których 
nie występują drzewa i krzewy. W k.i.p. nie ma informacji na temat obsiania terenu farmy, 
na podstawie doświadczenia Regionalnego Dyrektora czynności tej nie można jednak 
wykluczyć i dlatego zobowiązano inwestora, aby podczas ewentualnego obsiewu nie używał 
gatunków roślin obcego pochodzenia. Wnioskodawca planuje koszenie terenu farmy 
fotowoltaicznej w związku z czym w celu ochrony ptaków lęgowych nałożono w niniejszym 
postanowieniu warunek koszenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem 
lęgowym ptaków przypadającym dla większości ptaków krajobrazu rolniczego w okresie od 



1 marca do 31 lipca. Określono również 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, a roślinom zawiązywanie nasion. Dla ochrony zwierząt na 
etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji 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. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli 
słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na 
ptaki. Ze względu na bliskie sąsiedztwo rzeki Prosny zobowiązano także Wnioskodawcę do 
niestosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. 
Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruntach rolnych, poza 
obszarami chronionymi, brak konieczności usuwania drzew i krzewów oraz realizację 
przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszym postanowieniu warunkami, nie 
przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą m.in. 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, 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 niekorzystnie na korytarze ekologiczne.  

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p, na terenie działki inwestycyjnej nie 
znajdują się strefy ochronne ujęć wód. Na podstawie dokumentacji kartograficznej 
ustalono, że w obrębie działki ewid. nr 179 obręb Rokutów, gm. Pleszew nie są 
zlokalizowane cieki naturalne oraz urządzenia wodne. W przypadku wystąpienia kolizji 
elementów planowanej instalacji z ewentualnie występującą na terenie inwestycyjnym 
siecią drenarską, w celu zapewnienia ciąglości sieci, Inwestor zobligowany będzie do 
wykonania stosowanych prac inżynieryjnych na warunkach określonych przez właściwy 
organ.  
W załączonej do wniosku dokumentacji wskazano, że realizacja inwestycji nie spowoduje 
zmian stosunków wodnych na omawianym terenie. Inwestycja nie wymaga prac 
odwadniających, osuszania terenu, czy poboru wody. W zasięgu jego oddziaływanie nie 
występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 16 pkt. 34 ww. 
Ustawy Prawo Wodne. 
W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania 
techniczne I organizacyjne, mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na 
etapie budowy I eksploatacji. W celu zabezpieczenia gruntu I wód podziemnych przed 
przedostaniem się oleju lub cieczy izolacyjnej pod transformatorami znajdować się będą 
szczelne misy olejową, będące w stanie zmagazynować minium110% oleju. Planowana 

farma będzie instalacją nieposiadającą stałej obsługi – będzie monitorowana I zarządzana 
zdalnie. Na terenie planowanej inwestycji nie będzie odbywał się pobór wody, nie będą 
powstawały ścieki socjalno – bytowe, za wyjątkiem etapu budowy, podczas którego 
zaplecze budowy będzie wyposażone w system odbioru I odprowadzania ścieków bytowych 
w postaci montażu przenośnych toalet.  
Wody opadowe I roztopowe będą swobodnie spływać po projektowanych panelach na 
nieutwardzone podłoże. 
Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie 
zlokalizowane w granicach obszaru Głównego  Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 311 
Zbiornik rzeki Prosny. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że hydrograficznie 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, 
w granicach dwóch obszarów Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodach: 
PLRW600017184949 – Ner i PLRW600019184999 JCWPd o kodzie PLGW600081.  

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, 
jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego 
i ilościowego okreśłono jako “niezagrożona”. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r., poz 1967) to: 

1) zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, 
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych,  także zapewnianie równowagi 

między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan. 
Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywania do 

celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony 
bezpośredniej ani pośredniej ujęć wody. 

JCWP o kodzie PLRW600017184949 – Ner ma status silnie zmienionej częśći wód, o 
złym stanie I oenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów 
środowiskowych. W analizowanej zlewni JCWP brak jest możliwości technicznych 
osiągnięcia założonych celów. Występuje w niej presja rolnicza. W programie działań 
zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby 
możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu.  Z uwagi  
na czas niezbędny dla wdrożenia działań,  także okres niezbędny aby wdrożone działania 
przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

JCWP o kodzie PLRW600019184999-Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia ma 
status naturalnej części wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. W analizowanej zlewni JCWP brak jest możliwości 
technicznych osiągnięcia założonych celów. W zlewni nie zidentyfikowano presji mogącej 
być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpozniania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja 



działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowyej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych 
i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego 
program renaturyzacji wód Powierzchniowych. Ze względu na brak możliwości 
technicznych termin osiągnięcia celu określono na 2021r. 
Z przedstawionej charakterystyka przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać 
na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, 
a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny  wpływ na środowisko 
gruntowo-wodne zapewnią jego ochronę. 

Zatem, mając na względzie character I skalę oddziaływanie, zastosowane 
rozwiązania I technologie oraz skalę oddziaływanie przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji 
określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie 
stwierdza się prawdopodobieństwo oddziaływanie na pozostające w zasięgu oddziaływanie 
jednolite częsci wód w zakresie stwarzającym zagrożenia dla realizacji celów 
środowiskowych, o których moza w art. 56, art. 57, art. 59 I art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 
2017r – Prawo wodne, a okreśłonych dla tych części wód w “Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016r (Dz. U. z 2016 poz. 1967) 
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 
wymienionych w w/w punktach, wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać, 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 
elementy przyrodnicze, 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z 
uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz 
przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania, 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia- w zakresie, w jakim ich  
ddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem, 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania. 
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie 

przedłożonej dokumentacji ustalono, że działka objęta wnioskiem stanowi grunty klasy RV. 
Na podstawie k.i.p. ustalono, że na terenie działki objętej wnioskiem nie znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 90 m od 
terenu planowanego przedsięwzięcia (teren zabudowy zagrodowej). Źródłem emisji hałasu 
na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz 
pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów 
zostaną ograniczone do pory dnia. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w warunkach 
niniejszego postanowienia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Emitorami 
hałasu na etapie eksploatacji będą inwertery oraz transformatory umieszczone 
w kontenerowych stacjach transformatorowych. Biorąc powyższe pod uwagę, w 
szczególności cechy i parametry przedsięwzięcia oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie 
przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z 
przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach 
szczegółowych. 

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 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2448). 

Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. 
wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym 
zapotrzebowaniem na wodę. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów 
bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane 
utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Na etapie 
realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe zgromadzone w przenośnych toaletach zostaną 
odebrane przez odpowiednie firmy zewnętrzne. W k.i.p. wskazano, że mycie paneli odbywać 
się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek 
substancji czyszczących, w tym detergentów, co zostało uwzględnione w warunkach 
niniejszej decyzji. Dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla 
środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń. Wody opadowe i roztopowe nie będą 
ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie 
przedmiotowego terenu. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się 
posadowienie stacji transformatorowych typu kontenerowego. W razie konieczności 
zastosowania transformatorów olejowych, zamontowana zostanie pod każdym z nich 
szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej 
akcji gaśniczej. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko 
gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. Dodatkowo 
wskazano, aby zapewnić wykonanie szczelnych posadzek w kontenerach stacji 
transformatorowych. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i 
złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i 
odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z 



innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 
pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 
transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony o toczącym się 
postępowaniu- zawiadomieniem OS.6220.1.6.2021.AJ1 z dnia 24.06.2021r. 

Przed wydaniem niniejszej decyzji Burmistrz zawiadomił strony zawiadomieniem 
OS.6220.1.6.2020.AJ4 z dnia 14.07.2021r. o zebranych materiałach i możliwości 
wypowiedzenia 
się co do zgłoszonych żądań wniosku. Strony nie wniosły w wyznaczonym terminie 
tj. 14 dni od otrzymania zawiadomienia żadnych uwag. 

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji stwierdzono, że ze względu na skalę, 
charakter 
i zakres oddziaływania przedsięwzięcia oraz brak negatywnego wpływu na obszary 
wymagające specjalnej ochrony ze względu na wystąpienie gatunków roślin i zwierząt, ich 
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na 
pogorszenie stanu środowiska. Zrealizowanie inwestycji z zastosowaniem rozwiązań 
chroniących środowisko, zgodnie z opisem przedstawionym w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska pod warunkiem spełnienia wymagań 
określonych w niniejszej decyzji. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 
 

 
 
 
 

Pouczenie 
 

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
 
Otrzymują: 

1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (adres kore-
spondencyjny: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce) 

2. a/a 

Do wiadomości: 
1. strony postępowania 

2. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62  - 800 

Kalisz 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew 



Załącznik do decyzji znak OS 6220.1.6.2021.AJ5 z dnia 16.08.2021. 
 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Inwestycja powstanie na działce nr 179  w obrębie geodezyjnym Rokutów, gmina 

Pleszew, której powierzchnia wynosi 2,2600 ha. W chwili obecnej jest to teren stanowiący 
grunty orne o niskich klasach bonitacyjnych. Przedsięwięcie ma na celu instalację paneli 
fotowoltaicznych wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej 
funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła, 
jakim jest energia słoneczna. Energia elektryczna będzie przesyłana bezpośrednio do 
krajoweego system elektroenergetycznego bez użycia system magazynowania energii 
elektrycznej. 
Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 10000 szt. paneli fotowoltaicznych 
Panele zostaną podłączone do inwerterów o łącznej mocy do 4 MWp, zamieniających prąd 
stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia 
przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych usadowionych na 
gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach kontrolnych. 
 
Materiały oraz urządzenia wchodzące w skład podmiotowej Inwestycji: 

• stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. 
stoły fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowane na gruncie – Projektuje 
się zastosowanie stalowej wolnostojącej konstrukcji montażowej pod panele fotowol-
taiczne, składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementów 
mocujących. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą pi-
onowych pali przez uprawnionych do tego, wyspecjalizowanych fachowców. 

• panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 4 MWp w ilości do 10000 szt. – technologia 
ta polega na konwersji energii świetlnej na energię elektryczną ze względu na półprze-
wodnikowe włąsciwości tworzywa z jakiego może zostać wykonania. 

• inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 4 MWp w ilości do 80 szt. – urządzenia 
zmieniające character energii elektrycznej na taką, która znajduje się w lokalnej sieci 
elektroenergetyczznej. Prąd stały (DC) jest zmieniany na prąd zmienny (AC) Falowniki 
w zależności os możliwości podłączenia do modułów PV, zostaną zainstalowane w sys-
temie rozproszonym, bądź systemie centralnym (w prafabrykowanych stacjach konten-
erowych) 

• stacje transformatorowe do 4 szt. – prefabrykowane stacje kontenerowe z transforma-
torami napięcia nN/Sn. Łączna moc stacje, które będą obsługiwać projektowaną in-
stalację fotowoltaiczna będzie miała moc do 4 MW. Kontenery będą wyposażone w 
osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb 
własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i 
wentylacji. 

• pośrednie rozdzielnice napięcia układy pomiarowo – zabezpieczające 

• trasy oraz linie kablowe - panele fotowoltaiczne zostaną połączone w zestawy (rzędy, 
stringi), a następnie z inwerterami za pomocą nadziemnych przewodów spiętych w 
wiązki i prowadzonych po konstrukcjach wsporczych paneli, a w razie potrzeby wko-
panej w ziemię. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się 
wykonanie podziemnej linii kablowej, pomiędzy stacjami kontenerowymi a miejscem 
przyłączenia do sieci. Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej 
głębokości, na przygotowanym do tego podłożu z warstwą podsypki, oraz zabezpiec-
zona taśmą ostrzegawczą. Trasa, ze względu na małą głębokość posadowienia, nie 
będzie naruszać naturalnego zwierciadła wód gruntowych. 

• instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe 

• dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze 

• ogrodzenie, monitoring 
  


