
Pleszew, dn. 12.10.2022 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  

ul. Rynek 1, 

63 – 300 Pleszew 

OBWIESZCZENIE OS.6220.1.11.2022.MCh4 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) 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. 

z 2022 r., poz. 1029), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 12.10.2022 r.  

została wydana decyzja OS.6220.1.11.2022.MCh3 w sprawie wydania decyzji dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa 

farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 29 w obrębie Suchorzew, gmina 

Pleszew’’, której treść podaję niżej. 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za 

pośrednictwem Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

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

publicznego ogłoszenia. 

 

BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY PLESZEW 



 

Pleszew, dn. 12.10.2022r. 

Znak OS.6220.1.11.2022.MCh3  

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. z 2022 r. poz. 1029), § 3 ust 

1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2022r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), art. 104 k.p.a. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) 

po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, 

w sprawie wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 29 

w obrębie Suchorzew, 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) pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 16 MW  przeznaczyć do 8,26 ha łącznej powierzchni 
działki nr 29, obręb Suchorzew, gmina Pleszew; 

b) wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. godz. 6:00 – 22:00; 
c) w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów; 
d) zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej; 
e) wzdłuż północno-wschodniej granicy elektrowni na długości co najmniej 140 m wykonać pas 

zieleni osłonowo-izolacyjnej o minimalnej szerokości 3 m. Ogrodzenie na tym odcinku obsadzić 
roślinami pnącymi. Do nasadzeń nie używać drzew i krzewów oraz roślin pnących gatunków 
obcego pochodzenia. 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; 

f) wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy 
między ogrodzeniem a gruntem; 

g) panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli 
słonecznych do powierzchni ziemi; 

h) do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków 
roślin obcego pochodzenia; 

i) koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego; 



j) transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach ze szczelnymi 
posadzkami. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażyć go 
w szczelną misę mogącą pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji 
gaśniczej; 

k) magazyn energii zrealizować jako obiekt kontenerowy, wolnostojący o szczelnej posadzce, 
funkcjonujący w oparciu o technologię bateryjną; 

l) inwertery zlokalizować w systemie rozproszonym bezpośrednio pod panelami w odległości nie 
mniejszej niż 25 m od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, o których 
mowa w przepisach odrębnych lub w systemie centralnym w stacjach transformatorowych; 

m) stacje transformatorowe w liczbie do 16 sztuk posadowić w odległości nie mniejszej niż 50 m 
od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, o których mowa w przepisach 
odrębnych; 

n) w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu czystą 
wodę bez dodatku detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych 
obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszego zabrudzenia; 

o) nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej i jej ogrodzenia w porze 
nocnej; 

p) zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady 

q) minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni; 

r) do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny tech-

nicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzysty-

wanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczysz-

czeniem; 

s) plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn bu-

dowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać 

do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom; 

t) naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych; 

u) na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić 
wody powierzchniowe lub podziemne; 

v) wszelkie prace ziemne wykonywać w  sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziem-
nych przed zanieczyszczeniem; 

w) pod instalację fotowoltaiczną o  mocy do 16 MW przeznaczyć do 8,26 ha na działce ewid. nr 
29 obręb Suchorzew, gmina Pleszew; 

x) w przypadku występowania na terenie inwestycji urządzeń wodnych (np. sieci drenarskich, ro-

wów melioracyjnych) prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób nie-

powodujący ich uszkodzenia i naruszenia struktury; montaż paneli i innych obiektów przepro-

wadzać w taki sposób, aby żadne urządzenia i pojazdy nie przemieszczały się po terenie urzą-

dzeń wodnych; 

y) ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, pochodzące od 
pracowników prowadzących montaż elektrowni odprowadzać do przenośnych zbiorników 
bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione pod-
mioty; 

z) odpady    należy   magazynować   w    sposób   selektywny,    w    pojemnikach   lub   kontenerach  
i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty; 

aa) wody opadowe i roztopowe z  terenu nowoprojektowanej elektrowni odprowadzać w  spo-
sób niezorganizowany w grunt; 

bb) po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren inwestycji należy uporządkować. 
 



*Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Uzasadnienie 

W dniu 26.07.2022r. wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wniosek 

PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., 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 farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części 

dz. nr 29 w obrębie Suchorzew, gmina Pleszew”.  

W dniu 03.08.2022r. 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.  2022 poz. 1029). 

Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów w swych pismach o sygnaturze 

odpowiednio: 

1. ON-NS.9011.6.25.2022 z dnia 09.08.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Pleszewie wydał opinię sanitarną, iż nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

2. PO.ZZŚ.2.435.235.2022.AN z dnia 05.08.2022r. 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.4220.996.2022.SS.1 z dnia 02.09.2022r. 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.  

 

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

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

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

poz. 1029 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, 

wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas 

trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność 

oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, 

różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość 

zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów 

wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, 

ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. 



Uwzględniając zapisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie przedłożonej k.i.p. i jej 

uzupełnienia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy 

fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW zlokalizowanej na działce o numerach ewid. 29, obręb 

Suchorzew, gmina Pleszew, powiat pleszewski. Farma będzie obejmowała do 40 000 sztuk paneli 

fotowoltaicznych, do 16 stacji transformatorowych, do 320 sztuk inwerterów,  układ pomiarowo – 

zabezpieczający, instalacje przepięciowa i odgromową, trasy oraz linie kablowe,  oświetlenie, system 

monitoringu oraz ogrodzenie. Dopuszcza się posadowienie magazynu energii jako obiektu 

kontenerowego, niezwiązanego na stałe z gruntem, działającego w oparciu o technologie 

akumulatorowe (baterie litowo-jonowe). Powierzchnia przeznaczona pod przedsięwzięcie wynosi do 

8,26 ha natomiast powierzchni działek objętych wnioskiem 9,16 ha. Powyższe uwzględniono 

w warunkach niniejszego postepowania, gdyż to określa skalę przedsięwzięcia i sposób 

zagospodarowania terenu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

oddziaływanie okresowe  i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. 

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

dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to użytkowane 

rolniczo pola uprawne o niskich klasach bonitacyjnych. w oparciu o k.i.p. oraz ogólnodostępne 

informacje (www.emapa.gov.pl, dostęp 02.09.2022r.)  ustalono, że najbliższe teren chroniony 

akustycznie – zabudowa zagrodowa na działce nr 87/1 obręb Suchorzew - zlokalizowany jest 

w odległości 23 m. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim 

urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Celem ograniczenia 

uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do godzin 6.00–22.00 

co uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne 

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

fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Na etapie eksploatacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów zlokalizowanych 

w stacjach transformatorowych (do 16 sztuk) oraz inwerterów (do 320 sztuk). w k.i.p. jednoznacznie 

wskazano, że magazyny energii nie będą źródłem hałasu. Wnioskodawca w k.i.p. wskazał maksymalne 

liczby elementów farmy oraz maksymalny jednostkowy poziom mocy akustycznej wynoszący dla 

transformatora do 70 dB oraz inwertera montowanego w systemie rozproszonym, pod panelami do 55 

dB lub w systemie centralnym, w stacjach transformatorowych do 68 dB. Przyjmuje się zastosowanie 

inwerterów w systemie rozproszonym nie wykluczając na późniejszym etapie zmiany systemu 

rozmieszczenia na centralny.  Dodatkowo celem ochrony klimatu akustycznego wnioskodawca wskazuje 

montaż inwerterów w odległości nie mniejszej niż 25 m od terenów chronionych akustycznie, a stacji 

transformatorowych w odległości nie mniejszej niż ok. 50 m. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, 

jego stosunkowo niewielką skalę oraz realizację zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji 

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). 

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

dokumentów będących w posiadaniu organu ustalono, że w odległości 1 km od granicy przedsięwzięcia 

nie znajduje się realizowana bądź zrealizowana inna farma fotowoltaiczna ani elektrownie wiatrowe. 

Uwzględniając charakter analizowanego przedsięwzięcia, a ponadto złożoność oddziaływania oraz 

realizację przedsięwzięcia zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanej 

inwestycji z innymi przedsięwzięciami. 

Wnioskodawca w k.i.p. i jej uzupełnieniu wskazał, że farma fotowoltaiczna nie będzie oświetlana 

światłem ciągłym co uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia mając na uwadze 

minimalizację oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną. 

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

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

przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy 

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

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

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

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

Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego 

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

wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej. Uwzględnić trzeba możliwość wystąpienia anomalii 

klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych tj. gwałtownych burz z opadami i huraganami, 

podtopienia i podmycia oraz ekstremalne opady śniegu. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym 

konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie certyfikaty ograniczą 

wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia 

produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

z innych źródeł, co może wpłynąć pozytywnie na zmiany klimatu. 

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

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

zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana farma 

fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Woda deszczowa będzie swobodnie spływała 

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

możliwość mycia paneli wodą pod ciśnieniem bez dodatku substancji czyszczących co uwzględniono 

w warunkach niniejszego postanowienia. Dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych 

jedynie w przypadku silniejszych zabrudzeń. Woda dostarczana będzie na teren inwestycji 

w specjalnych do tego przystosowanych beczkowozach. Panele wyposażone będą w powłokę 



zapobiegającą osadzaniu się pyłów dlatego przy sprzyjających warunkach atmosferycznych mycie 

paneli może nie być w ogóle konieczne. Na etapie budowy i likwidacji, w celu zabezpieczenia 

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

przenośnych toalet obsługiwanych przez wyspecjalizowaną w tym celu firmę zewnętrzną. 

Wnioskodawca w k.i.p. wyjaśnił, że w przypadku zastosowania transformatorów olejowych zostaną one 

umieszczone w prefabrykowanych, betonowych stacjach kontenerowych oraz wyposażone w misę 

olejową na wypadek awarii i wycieku oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Powyższe 

wraz z obowiązkiem wyposażenia magazynu energii  w szczelną posadzkę uwzględniono w warunkach 

niniejszego postanowienia mając na względzie ochronę środowiska gruntowo-wodnego. 

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

etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie  

na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac 

wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace związane z montażem paneli. Nie 

przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady będą selektywnie zbierane i 

czasowo magazynowane w specjalnych pojemnikach i kontenerach i dalej przekazywane podmiotom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. z uwagi na specyfikę 

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

znaczącego źródła powstawania odpadów.  Wytwarzane będą jedynie odpady związane z utrzymaniem 

i konserwacją paneli, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania przez 

podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Powstała w wyniku koszenia biomasa pozostanie na 

powierzchni gruntu. Na etapie likwidacji wszystkie odpady będą selektywnie zbierane i w specjalnych 

pojemnikach i kontenerach zostaną odpowiednio zabezpieczone do momentu przekazania ich 

podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania.  

W związku z planowanymi magazynami energii w technologii bateryjnej należy zwrócić uwagę 

na regulacje zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022r. 

poz. 1113). Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. 

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

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

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

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

górskiego, leśnego oraz obszarach przylegających do jezior. w k.i.p. 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. 

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. 

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

stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami 

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

916 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk 



Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie 

PLB300007, oddalone o 6 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane 

na gruncie ornym, a jego realizacja, jak wskazał wnioskodawca, nie będzie się wiązać z wycinką drzew i 

krzewów. z przedłożonego załącznika graficznego wynika, że spod zainwestowania wyłączona zostanie 

środkowa część działki oraz fragment we wschodniej części działki. z analizy ortofotomapy 

umieszczonej na portalu internetowym www.geoportal.gov.pl wynika, że w środkowej części działki 

znajdują się drzewa. w celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu nałożono warunek, aby 

w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. Wycinki nie należy 

prowadzić niezależnie od tego czy na jej przeprowadzenie jest wymagane zezwolenie.  

W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, 

linia kolejowa oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne. Powierzchnia elektrowni 

zostanie obsiana roślinnością trawiastą lub zostanie pozostawiona do naturalnej sukcesji. Na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia roślinność będzie wykaszana i usuwana lub pozostawiana do naturalnego 

rozkładu. w celu ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek aby w przypadku obsiewu 

powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego 

pochodzenia. 

 w celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją zbiorników wodnych w pobliżu 

planowanego przedsięwzięcia, nałożono w decyzji 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 oraz poza okresem migracji płazów. 

Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego 

do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca 

października.  

Nałożono także 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. Nie 

przewiduje się stosowania herbicydów. Sieć energetyczna wykonana zostanie jako kablowa podziemna. 

Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i 

uwalniania uwiezionych w nich zwierząt. w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono 

w decyzji warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 

m przerwy między ogrodzeniem, a powierzchnią ziemi.  

Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych 

o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. w celu ograniczenia 

wpływu przedsięwzięcia na krajobraz wnioskodawca zamierza stację transformatorową i ogrodzenie 

pomalować w kolorach szarości lub zieleni. Celem minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę 

ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej 

ogrodzenia w porze nocnej.  

W celu ograniczenia wpływu na krajobraz zobowiązano wnioskodawcę do wykonania pasa zieleni 

osłonowo izolacyjnej od strony najbliższej zabudowy zagrodowej, tj. wzdłuż północno-wschodniej 

granicy planowanej elektrowni na długości co najmniej 140 m i szerokości co najmniej 3 m. Ogrodzenie 

na tym odcinku należy obsadzić roślinami pnącymi. Aby ograniczyć wpływ na lokalną bioróżnorodność 

http://www.geoportal.gov.pl/


nałożono warunek aby do nasadzeń nie używać drzew i krzewów oraz roślin pnących gatunków obcego 

pochodzenia. Podjęcie wskazanych powyżej działań pozwoli ograniczyć oddziaływanie na krajobraz oraz 

zmniejszy ryzyko powstania konfliktów społecznych. Najbliższa inna elektrownia słoneczna planowana 

jest do realizacji w odległości 0,36 km w kierunku zachodnim.  

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na 

gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie 

przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym 

na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, 

w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich 

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

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

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

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

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

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie 

znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. 

 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że według charakterystyki Jed-

nolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach 

PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona mo-

nitorowana,  a  ocena  ryzyka  nieosiągnięcia  celów  środowiskowych  nie   jest   zagrożona. JCWPd 

przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spo-

życia, dostarczającą średnio powyżej 100 m3 wody na dobę. Ponadto inwestycja leży na terenie ob-

szaru  Jednolitej  Części  Wód  Powierzchniowych  (JCWP)  o  kodzie  PLRW600017184949  –   Ner  

o statusie silnie zmieniona część wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonym, jako zagrożona nie-

osiągnięciem celów środowiskowych. w analizowanej zlewni JCWP przedłużono termin osiągnięcia 

celu środowiskowego do roku 2027 ze względu na brak możliwości technicznych. Występuje w niej 

presja rolnicza. w programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ogra-

niczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego 

stanu. z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone 

działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

 

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz 

skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków 

mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddzia-

ływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym za-

grożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospoda-

rowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,  przyjętym  rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 

18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967). Nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji od-

działywania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzględnienie    

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji. 

 



 

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

znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony 

 ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W trakcie prowadzonego postępowania poinformowano strony o toczącym się postepowaniu 

– obwieszczenie  OS.6220.1.11.2022.MCh z dnia 03.08.2022r., przed wydaniem przedmiotowej decyzji 

zostało wydane obwieszczenie OS.6220.1.11.2022.MCh3 z dnia 08.09.2022 r. umożliwiając tym samym 

możliwość czynnego udziału w postępowaniu i wypowiedzenia się do złożonych żądań wniosku. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić 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  

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 OS 6220.1.11.2022.MCh3 z dnia 12.10.2022 r. 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o   mocy do 16   MWp,  której 

celem będzie produkcja energii  elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Plano-

wane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie użytkowanym rolniczo, na działce nr 29 obręb 

Suchorzew o powierzchni 9,16 ha. Całkowita powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastruk-

turą towarzyszącą będzie wynosiła do 8,26 ha. Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące ele-

menty: panele fotowoltaiczne (do 40000 szt.); stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy do mon-

tażu paneli fotowoltaicznych (stoły fotowoltaiczne); inwertery DC/AC (do 320 szt.); prefabrykowane 

stacje transformatorowe (do 16 szt.); pośrednie rozdzielnice napięcia; układy pomiarowo – zabezpie-

czające; trasy oraz linie kablowe; instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe; ogrodze-

nie; monitoring; pozostałe niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy 

fotowoltaicznej. 

 

Panele fotowoltaiczne (PV):  

Akronim PV to skrót od nazwy fotowoltaika. Jest to nazwa angielska i łączy ona dwa słowa 

„foto” - światło oraz „voltaic” - elektryczność (z ang., elektryczne światło). Technologia ta polega na 

konwersji energii świetlnej na energię elektryczną ze względu na półprzewodnikowe właściwości two-

rzywa z jakiego może zostać wykonana powierzchnia absorbująca energię elektryczną. Najczęściej sto-

sowanym półprzewodnikiem jest krzem (ogniwa I generacji), który to występuje w bardzo dużych ilo-

ściach pod powierzchnią ziemi. Stosowane są również powłoki cienkowarstwowe wykonane z miedzi, 

indu, selenu (CIS), bądź domieszkowane galem (CIGS) - ogniwa II generacji, a także ogniwa DSS - III 

generacji, wykorzystujące ciekłe medium do absorpcji promieniowania. Najczęściej stosowane są 

ogniwa I generacji, ze względu na największą wydajność i moc w porównaniu do powierzchni ogniwa.  

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

nuje ryzyko imitacji tafli wody. Mimo iż panele fotowoltaiczne pochłaniają energię słoneczną nie na-

stąpi wytworzenie energii cieplnej, która mogła by zwiększyć temperaturę okolicznych terenów, a za-

tem nie wystąpi wytworzenie się tzw. zjawiska wyspy ciepła. Moc systemu fotowoltaicznego podaje 

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

urządzenia elektroenergetycznego, dla najkorzystniejszych warunków atmosferycznych tzn. nasło-

necznienia oraz temperatury. Planowana instalacja będzie się składać z paneli fotowoltaicznych, które 

zostaną zainstalowane w ilości do 40000 szt. Planowana łączna moc systemu paneli fotowoltaicznych 

będzie miała do 16MWp. Moduły zostaną zamontowane w kierunku południowym na specjalnej kon-

strukcji wsporczej.  

Inwertery (falowniki):  

W nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej zostaną zastosowane urządzenia zmieniające 

charakter energii elektrycznej, na taką, która znajduje się w lokalnej sieci elektroenergetycznej. Prąd 

stały (DC) jest zmieniany na prąd zmienny (AC). Falowniki w zależności od możliwości ich podłączenia 

do modułów PV, zostaną zainstalowane w systemie rozproszonym bądź systemie centralnym (w pre-

fabrykowanych stacjach kontenerowych). Ze względu na wczesny etap prac projektowych oraz ciągły 

rozwój technologii fotowoltaicznej, na chwilę obecną nie jest możliwe wskazanie dokładnych parame-

trów wykorzystanych do realizacji urządzeń. Przewiduje się, że zostaną wykorzystane inwertery 



umieszczone bezpośrednio pod panelami lub w systemie centralnym umieszczone w stacji kontenero-

wej razem z transformatorem.  

Stacje kontenerowe:  

Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych stacji kontenerowych z zastosowaniem trans-

formatorów napięcia nN/Sn. Łączna moc stacji, które będą obsługiwać projektowaną instalację foto-

woltaiczną będzie miała moc do 16MW. 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. Położenie stacji transformatorowych będzie spełniało 

wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). Dla trans-

formatorów olejowych konieczne będzie zamontowanie szczelnej misy / tacy na olej, która pomieści 

co najmniej 105% oleju jaki będzie zawierał transformator (tj. około 750 l). Wymóg ten dotyczy także 

zastosowania transformatorów żywicznych, czyli suchych – bezolejowych. Dokładna wielkość mis ole-

jowych jak i ilości oleju transformatorowego zostanie określona na etapie projektu budowlanego. 

Wówczas może się okazać, że do prawidłowej pracy urządzenia konieczne będzie wykorzystanie mniej-

szej ilości oleju. w takich warunkach. 

Trasa kablowa:  

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 wkopanej 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 przy-

gotowanym do tego podłożu z warstwą podsypki, oraz zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. Trasa, ze 

względu na małą głębokość posadowienia, nie będzie naruszać naturalnego zwierciadła wód grunto-

wych. Roboty ziemne zostaną wykonane według normy PN-B-06050:1990 Geotechnika. Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne. Masy ziemne, które zostaną wydobyte z wykopów po trasach kablowych 

zostaną odłożone w trakcie prac ziemnych, w taki sposób aby można je było wykorzystać w później-

szym terminie. Masy ziemne zostaną wykorzystane do przysypania przygotowanych już tras kablo-

wych, zgodnie ze wcześniejszym profilem litologicznym. 

Możliwe magazynowanie energii:  

Dopuszcza się zainstalowanie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych. 

Kontener magazynu nie jest trwale związany z gruntem. Umieszcza się go na bloczkach betonowych. 

Każde ogniwo umieszczone jest w szczelnej metalowej obudowie, która umieszczana jest w stanowią-

cej dodatkowe zabezpieczenie kasecie akumulatorowej. Magazyny energii pozwalają zachować często-

tliwość systemu elektroenergetycznego na stałym poziomie lub łagodzić jej wahania. Magazynowanie 

energii służy również równoważeniu popytu i podaży energii, których szczyty występują w różnych od 

siebie porach, poprawia jakość energii oraz pozwala na lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii. Magazyny energii nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń powietrza. Proces aku-

mulowania energii nie emituje dźwięków.  

Konstrukcja wsporcza:  

Projektuje się zastosowanie stalowej wolnostojącej konstrukcji montażowej pod panele foto-

woltaiczne, składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementów mocują-

cych. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą pionowych pali przez upraw-

nionych do tego, wyspecjalizowanych fachowców.  

 



Droga dojazdowa:  

 Dokładna długość zostanie podana na etapie przedstawienia projektu budowlanego. Zostanie 

ona wykonana zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. „w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Zgodnie z § 14. Ust. 1 szerokość 

komunikacji wewnętrznej nie będzie mniejsza niż 3 m. Droga na terenie inwestycji będzie posiadać 

nawierzchnię gruntową ulepszoną (mechanicznie utwardzony grunt).  

Oświetlenie  

Nie planuje się prowadzenia ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze 

nocnej. Dzięki rezygnacji ze stałego oświetlenia obiektu w porze nocnej zostanie wyeliminowane za-

nieczyszczenie światłem. Dopuszcza się jedynie działanie oświetlenia tylko i wyłączne w trakcie wizyt 

na obiekcie, przy słabej widoczności.  

Efekt olśnienia  

Inwestycja wyposażona zostanie w panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwę antyreflek-

syjną, skutkującą brakiem powstania efektu odbicia światła, przez co wyeliminowane zostanie ryzyko 

oślepienia przelatujących ptaków. Biorąc pod uwagę powyższe, jak również fakt, iż rzędy paneli będą 

od siebie oddalone, farma fotowoltaiczna nie będzie tworzyła obiektu monolitycznego mogącego imi-

tować taflę wody, co z kolei mogłoby stanowić źródło kolizji ptaków przy próbie lądowania na panelach 

(tzw. efekt odbicia lustrzanego). w tym kontekście należy również wskazać na brak naukowych dowo-

dów na istnienie ryzyka śmiertelności awifauny związanego z ogniwami fotowoltaicznymi. 


