
Wójt Gminy Turawa

Turawa, 15 września 2022 r.

OŚ.V.6220.11.2021

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 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 (t.j. Dz. U. z 2022
r.  poz.  1029  z  późn.  zm.),  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Solar SGE III Sp. z o. o.,
ul.  Bolesława  Śmiałego  15/8,  70-351  Szczecin  z  dnia  28  września  2021  r.  o  wydanie  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
Farmy  Fotowoltaicznej  o  mocy  do  6  MW  lub  farm  fotowoltaicznych  o  łącznej  mocy
nieprzekraczającej 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na
działkach  ewidencyjnych  nr  25,  26,  1527/59,  obręb  Ligota  Turawska,  Gmina  Turawa”  oraz  po
przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Orzekam

ustalić  środowiskowe  uwarunkowania  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Budowie  Farmy
Fotowoltaicznej  o  mocy do  6  MW lub farm fotowoltaicznych o  łącznej  mocy nieprzekraczającej
6  MW  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  realizowanego  etapowo  lub  w  całości  na  działkach
ewidencyjnych  nr  25,  26,  1527/59,  obręb  Ligota  Turawska,  Gmina  Turawa”  w  wariancie
proponowanym przez Inwestora.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedmiotowa  inwestycja  realizowana  będzie  w  województwie  opolskim,  na  terenie  powiatu
opolskiego,  w  gminie  Turawa,  obręb  Ligota  Turawska  na  działkach  ewidencyjnych   nr  25,  26,
1527/59. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane  przedsięwzięcie  polegające  na  budowie  i  eksploatacji  farmy  fotowoltaicznej
przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej ze źródła odnawialnego (energii słonecznej) należy
do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54, lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019
poz 1839):  zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa,
wraz  z  towarzyszącą  jej  infrastrukturą,  o  powierzchni  zabudowy  nie  mniejszej  niż:  0,5  ha  na
obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy.
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II.  Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  lub  użytkowania
przedsięwzięcia,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz dla terenów sąsiednich:
1.  transport  elementów konstrukcyjnych i  paneli  fotowoltaicznych oraz wszelkie prace budowlane
prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6ºº – 22ºº;
2.  prace  serwisowe  na  terenie  farmy  fotowoltaicznej  prowadzić  wyłącznie  w  porze  dziennej,
tj. w godz. 6ºº – 22ºº.

III.  Wymagania dotyczące  ochrony środowiska konieczne  do uwzględnienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

1. przewidzieć ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy wytwórczej do 6 MW;

2. przewidzieć aluminiowo-stalową konstrukcję pod panele fotowoltaiczne, posadowioną w gruncie,
na podporach wbijanych lub wkręcanych w podłoże, bez używania betonowych fundamentów;

3. wysokość konstrukcji wraz z zamontowanymi na niej panelami nie może przekroczyć  5 m;

4. przewidzieć nie więcej niż 3 szt. kontenerowych stacji transportowych, o izolacyjności akustycznej
ścian zewnętrznych i dachu nie mniejszej niż 26 dB, w których zostaną umieszczone transformatory
o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 79,0 dB;

5. przewidzieć nie więcej niż 60 inwerterów o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 73,0 dB;

6. prace budowlane rozpocząć w okresie od 21 sierpnia do 19 marca, tj. przed okresem lęgowym
gatunków ptaków zasiedlających krajobraz rolniczy. W przypadku kontynuowania prac budowlanych
w okresie lęgowym od 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego ich etapu,
w ramach nadzoru ornitologicznego sprawdzić planowany teren ich realizacji z zakresie występowania
gniazd.  W  przypadku  stwierdzenia  lęgów  w  wykrytych  gniazdach,  wyłączyć  z  prac  obszar
w promieniu 150 m od tych gniazd;

7. ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wykonać bez podmurówki i pozostawić pomiędzy powierzchnią
gruntu a dolną krawędzią ogrodzenia wolną przestrzeń o wysokości minimum 20 cm.

IV.  Wymogi  w zakresie  przeciwdziałania  skutkom awarii  przemysłowych,  w  odniesieniu  do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska:

Planowane  przedsięwzięcie  nie  zalicza  się  do  zakładów  stwarzających  możliwość  wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej. 

V.  Wymogi  w  zakresie  ograniczania  transgranicznego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko  oraz  postępowania  w  sprawie  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś:

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  wymaga  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko
oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

VI. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania
paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej
niż 300 MW;

Nie dotyczy.

VII. Stwierdzić konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej:

Nie stwierdzono.
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VIII.  Stwierdzić  konieczność  unikania,  zapobiegania,  ograniczenia  oddziaływania
przedsięwzięcia  na środowisko:

Nie stwierdzono.

IX. Stwierdzić konieczność monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nie zachodzi potrzeba monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

X. Stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie stwierdzono.

XI. Stwierdzić konieczność wykonania analizy porealizacyjnej:

Nie stwierdzono.

X. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28 września 2021 r.  (data wpływu do tut.  urzędu 30 września 2021 r.)
Inwestor Solar SGE III Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin,
w  imieniu  którego  działa  pełnomocnik  wystąpił  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub
farm fotowoltaicznych o łącznej  mocy nieprzekraczającej  6  MW wraz z infrastrukturą  techniczną
realizowana etapowo lub w całości  na działkach ewidencyjnych nr 25,  26,  1527/59,  obręb Ligota
Turawska, Gmina Turawa”

Do ww.  wniosku Inwestor  dołączył  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  (KIP)  wraz  z  ich
zapisem  w  formie  elektronicznej  na  informatycznych  nośnikach  danych,  poświadczoną  przez
właściwy  organ  kopię  mapy  ewidencyjnej  obejmującą  przewidywany  teren,  na  którym  będzie
realizowane  przedsięwzięcie  oraz  obejmującą  przewidywany  obszar,  na  który  będzie  oddziaływać
przedsięwzięcie, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych (mapa ewidencyjna)
z  zaznaczonym  przewidywanym  terenem,  na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie  oraz
z  zaznaczonym  przewidywanym  obszarem,  na  który  będzie  oddziaływać  przedsięwzięcie,  wraz
z  zapisem  w  formie  elektronicznej,  wypis  z  rejestru  gruntów  wydany  przez  organ  prowadzący
ewidencję  gruntów  i  budynków,  pozwalający  na  ustalenie  stron  postępowania,  pełnomocnictwo,
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz za
udzielone pełnomocnictwo.

Na  podstawie  złożonego  wniosku,  a  w  szczególności  zgodnie  z  treścią  dołączonej  karty
informacyjnej  przedsięwzięcia (KIP),  opracowanej  przez zespół  pod kierownictwem Pana Łukasza
Atamańczuka, ustalono że planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54, lit. a rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na  środowisko  (Dz.  U.  2019  poz.  1839):  zabudowa  przemysłowa,  w  tym  zabudowa  systemami
fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy stanowi przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Na podstawie art.  75 ust.  1 pkt.  4 ustawy ooś
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stwierdzono,  że  zachodzi  obowiązek  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,
 a organem właściwym do jej wydania jest Wójt Gminy Turawa.

Dnia  11  października  2021  r.  Wójt  Gminy  Turawa  wydał  zawiadomienie  znak
OŚ.V.6220.11.2021  o  wszczęciu  postępowania  i  wystąpieniu  do  organów  współdziałających
w przedmiotowej sprawie.  W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 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  (t.j.  Dz.  U.
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)  pismem z dnia 11 października 2021 r., znak OŚ.V.6220.11.2021,
wystąpił  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego  przedsięwzięcia  oraz  co  do  zakresu  ewentualnego  raportu  o  oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w piśmie z dnia 18 października 2021 r.
znak NZ.9022.8.78.2021.EK (data wpływu do tut.  urzędu 20 października 2021 r.) wyraził  opinię,
iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww.
przedsięwzięcia  uwzględniając  przy  wydawaniu  opinii  przyjęte  w  karcie  informacyjnej
przedsięwzięcia nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące
niepożądane oddziaływanie na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu w piśmie z dnia
26  października  2021  r.  znak  GL.ZZŚ.3.435.252.2021.DB  (data  wpływu  do  tut.  urzędu
28 października 2021 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki  tej realizacji, tj.:
-  wszelkie  prace  w  obrębie  planowanej  inwestycji  wykonać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie
sprzętu,  eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie
środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków;
- wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji  szkodliwych dla środowiska
wodnego;
- na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska
wodno-gruntowego, stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową, będącą w stanie
zmagazynować 100% oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, wykonaną z takich materiałów, aby ciecz
izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. Warunek ten nie musi być
spełniony w przypadku zastosowania transformatorów bezolejowych (np. żywicznych);
- mycie paneli będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu czystej wody, wody demineralizowanej lub
z użyciem środków biodegradowalnych, bez stosowania jakichkolwiek dodatków chemicznych, w tym
detergentów.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  postanowieniem  znak
WOOŚ.4220.423.2021.IOC  z  dnia  27  października  2021  r.  wyraził  opinię,  iż  dla  planowanego
przedsięwzięcia  istnieje  potrzeba  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  ustalając
zakres  raportu  o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia  na środowisko zgodny z  art.  66
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  (t.j.  Dz.  U.
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:

1. oceny  wpływu  przedsięwzięcia  na  ochronę  przyrody  i  ochronę  krajobrazu  obszaru
chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie;

2. analizy  zgodności  z  zakazami  określonymi  w  uchwale  nr  XX/228/2016  Sejmiku
Województwa  Opolskiego  z  dnia  27  września  2016  r.  w  sprawie  obszarów chronionego
krajobrazu;

3. analizy oddziaływania na krajobraz, która powinna zawierać:
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- określenie charakteru krajobrazu na terenie i w otoczeniu inwestycji oraz występujących tam
typów krajobrazu;

-  określenie  znaczących  cech  krajobrazowych,  na  które  może  oddziaływać  realizacja
przedsięwzięcia (znaczące cechy krajobrazu, które należy uwzględnić to:

• liczba  i  zróżnicowanie  panoram  oraz  planów  widokowych,  które  są  podstawowymi
jednostkami  budowy  krajobrazu  w  ujęciu  fizjonomicznym,  z  identyfikacja  planów
i panoram charakterystycznych, typowych i unikatowych;

• wyróżniające  się  w  planach  i  panoramach  indywidualne  oraz  grupowe  dominanty
i subdominanty krajobrazowe o charakterze neutralnym oraz antropogenicznym);

- określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz obserwatorów, na których może 
mieć wpływ widok inwestycji;

-  wizualizację  fotograficzną  projektowanej  inwestycji  wkomponowanej  w  panoramy
krajobrazowe z dostępnych punktów i ciągów widokowych;

- oszacowanie wpływu inwestycji na krajobraz uwzględniające ekspozycję czynną (skąd farmę
widać)  i  ekspozycję  bierną  (co  widać  i  jak  farma  się  komponuje  z  innymi  elementami  
panoram).

Stosownie  do  przepisów  art.  63  ust.  1  i  4  ustawy  ooś,  Wójt  Gminy  Turawa  wydał
postanowienie  znak  OŚ.V.6220.11.2021  z  dnia  8  grudnia  2021  r.,  w  którym  nałożył  obowiązek
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  wnioskowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  określił
zakres  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  W  związku  z  powyższym  Wójt
Gminy Turawa zawiadomił o tym fakcie strony postępowania, poprzez obwieszczenie. 

Wraz z pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. (data wpływu 27 grudnia 2021 r.) Inwestor złożył
Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  Farmy
Fotowoltaicznej  o  mocy do  6  MW lub farm fotowoltaicznych o  łącznej  mocy nieprzekraczającej
6  MW  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  realizowana  etapowo  lub  w  całości  na  działkach
ewidencyjnych nr 25, 26, 1527/59, obręb Ligota Turawska, Gmina Turawa” opracowany w grudniu
2021  r.  przez  Pana  Łukasza  Kurkowskiego,  Eko-Remiges  Łukasz  Kurkowski,  ul.  Ziołowa  4,
87-148 Łysomice.

W  ramach  prowadzonego  postępowania,  Wójt  Gminy  Turawa  pismem  znak
OŚ.V.6220.11.2021 z  dnia   28  grudnia  2021 r.  wystąpił  o  uzgodnienie  warunków realizacji  ww.
przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.  Zgodnie z art. 79 ust. 1
ustawy ooś obwieszeniem znak OŚ.V.6220.11.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Turawa
podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na
środowisko  do  publicznego  wglądu,  jednocześnie  wskazując  termin  od  29  grudnia  2021  r.  do
29 stycznia 2022 r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.

Pismem znak WOOŚ.4221.108.2021.AKu z dnia 26 stycznia 2022 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Przedstawić analizę znaczenia terenu inwestycji dla herpetofauny opartą na obecności lub braku na
działkach  inwestycyjnych  obiektów,  które  mogą  stanowić  miejsca  rozrodu  płazów  (np.  rowy
wypełnione wodą,  obniżenia  terenu,  w których woda może utrzymywać się  wiosną przez dłuższy
czas)

2.  Uzupełnić  o  informację,  czy  na  terenie  inwestycji  znajdują  się  siedliska  ww.  gatunków,
a w przypadku ich obecności przedstawić analizę wpływu związanego z realizacją przedsięwzięcia
przekształcenia siedlisk przedmiotowych gatunków na ich populacje.

3. Przedstawić analizę akustyczną przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, w tym:
a)  lokalizację  i  kwalifikację  akustyczną  najbliższych  terenów chronionych  ustaloną  na  podstawie
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie faktycznego
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zagospodarowania  i  wykorzystywania  tego  i  sąsiednich  terenów  potwierdzonego  przez  właściwy
organ,
b) wykaz źródeł hałasu na terenie inwestycji wraz z podaniem ich poziomu mocy akustycznych,

c) obliczenia propagacji hałasu wykonane zgodnie z normą PN-ISO 9613 2:2020 Akustyka. Tłumienie
dźwięku  podczas  propagacji  w  przestrzeni  otwartej.  Ogólna  metoda  obliczania.  Należy  wykonać
obliczenia  w  siatce  obliczeniowej  oraz  w  punktach  obliczeniowych  zlokalizowanych  na  granicy
najbliższych terenów chronionych akustycznie, rozkład pola akustycznego przedstawić na czytelnym
podkładzie  mapowym,  dołączyć  dane  wprowadzone  do  programu  obliczeniowego  oraz  wyniki
obliczeń.

4. Podać oszacowaną ilość ścieków socjalno-bytowych, powstających na każdym z etapów inwestycji;

5. Podać szacunkowe zużycie wody oraz określić sposób jej dostarczania, na etapie funkcjonowania
oraz likwidacji inwestycji;

6.  Przedstawić oddziaływanie  w zakresie  emisji  zanieczyszczeń do powietrza na etapie  likwidacji
inwestycji;

7.  Przedstawić racjonalny wariant  alternatywny, wraz z uzasadnieniem jego wyboru.  Jako wariant
alternatywny dla ww. inwestycji nie może być rozpatrywana budowa farmy wiatrowej, gdyż jest to
inne przedsięwzięcie wskazane w treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2019  r.
poz.  1839).  Wariant  powinien  dotyczyć  farmy fotowoltaicznej.  W związku  z  powyższym należy
przedstawić nowy wariant alternatywny i zweryfikować Raport w poniższym zakresie:

a) określić przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na środowisko, w tym również
w przypadku wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej  i  katastrofy  naturalnej  i  budowlanej,  na
klimat,  w tym gazów cieplarnianych i  oddziaływania  istotne  z  punktu widzenia  dostosowania  do
zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

b) porównać oddziaływania analizowanych wariantów na: 

1) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze;

2) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobrazu;

3) dobra materialne;

4)  zabytki  i  krajobraz  kulturowy,  objęte  istniejącą  dokumentacją,  w  szczególności  rejestrem  lub
ewidencją zabytków;

5)  formy ochrony przyrody,  o  których mowa w art.  6  ust.  1  ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004 r.
o  ochronie  przyrody,  w tym na  cele  i  przedmioty  ochrony obszarów Natura  2000,  oraz  ciągłość
łączących je korytarzy ekologicznych;

6)  elementy  wymienione  w  art.  68  ust.  2  pkt.  2  lit.  b  ustawy  ooś,  jeżeli  zostały  uwzględnione
w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwe
organy;

7) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. 1-7;

c)  uzasadnić  wybór  proponowanego przez  wnioskodawcę wariantu,  z  uwzględnieniem informacji,
o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy ooś;

d) przeanalizować możliwe konflikty społeczne związane z planowanym przedsięwzięciem;

8.  Uzupełnić  streszczenie  w  języku  niespecjalistycznym  o  informacje  na  temat  generowanych
odpadów,  a  także  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, a także uwzględniając
elementy stanowiące uzupełnienie do raportu (art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy ooś).

Pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 19 kwietnia 2022 r.) Inwestor
przekazał do tutejszego urzędu uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w  wersji  papierowej  wraz  z  wersją  cyfrową  oraz  analizę  akustyczną  przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Turawa pismem znak OŚ.V.6220.11.2021 z dnia  21 kwietnia 2022 r. ponownie wystąpił
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o  uzgodnienie  warunków  realizacji  ww.  przedsięwzięcia  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska w Opolu oraz o wyrażenie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
w Opolu. Obwieszczeniem znak OŚ.V.6220.11.2021 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Turawa
zawiadomił strony postępowania o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko i możliwości
zapoznania  się  z  aktami  sprawy.  Zgodnie  z  art.  79  ust.  1  ustawy  ooś  obwieszeniem  znak
OŚ.V.6220.11.2021 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Turawa podał do publicznej wiadomości
informację  o wyłożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na  środowisko do
publicznego wglądu, jednocześnie wskazując termin od 27 kwietnia 2022 r. do  27 maja 2022 r. na
składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.

Dnia 4 maja 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 6 maja 2022 r.) znak NZ.9022.7.4.2022.EK
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu wyraził opinię dla realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia  bez  uwag  uwzględniając  przy  wydawaniu  opinii  przyjęte  w  przedłożonej
dokumentacji  zalecenia  i  rozwiązania  techniczne,  technologiczne  i  organizacyjne  ograniczające
uciążliwość przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 19 maja 2022 r.  znak
WOOŚ.4221.108.2021.Aku.2  ponownie  wezwał  Inwestora  do  złożenia  uzupełnienia  raportu
w następującym zakresie:

1)  przedstawić wyniki  inwentaryzacji  awifauny terenu inwestycji,  wykonanej  w okresie  lęgowym
przepiórki, ortolana, pokląskwy i turkawki tj. pomiędzy 15 maja a 15 lipca;

2) przedstawić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na lokalne populacje ww. gatunków;

3) podać szacunkowe zużycie wody oraz określić źródło jej pochodzenia na etapie likwidacji;

4)  przedstawić oddziaływanie  w zakresie  emisji  zanieczyszczeń do powietrza na etapie  likwidacji
inwestycji.  W  uzupełnieniu  Raportu  przedstawiono  ponownie  analizę  wpływu  realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego.

5)  uzupełnić  streszczenie  w  języku  niespecjalistycznym  o  informacje  zawarte  w  raporcie,
uwzględniając elementy stanowiące uzupełnienie do raportu (art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy ooś).

Pismem  WOOŚ.4221.108.2021.Aku.3  z  dnia  17  czerwca  2022  r.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony
Środowiska w Opolu wyraził zgodę na przedłużenie terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dnia  27  sierpnia  2022  r.  do  tut.  urzędu  Inwestor  złożył  kolejne  uzupełnienie  raportu.
Obwieszczeniem znak OŚ.V.6220.11.2021 z dnia 1 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Turawa zawiadomił
strony postępowania o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko i możliwości zapoznania
się z aktami sprawy. 

Dnia 1 sierpnia 2022 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu przekazał do tut. urzędu
postanowienie  znak WOOŚ.4221.108.2021.Aku.4  uzgadniające  w wariancie  proponowanym przez
Inwestora warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na cyt.
„Budowie  Farmy Fotowoltaicznej  o  mocy  do  6  MW lub  farm fotowoltaicznych  o  łącznej  mocy
nieprzekraczającej  6  MW wraz z infrastrukturą  techniczną realizowana etapowo lub w całości  na
działkach ewidencyjnych nr 25, 26, 1527/59, obręb Ligota Turawska, Gmina Turawa”.

Na  podstawie  art.  10  § 1  ustawy  Kodeks  postępowania  administracyjnego  obwieszczeniem znak
OŚ.V.6220.11.2021 z dnia 23 sierpnia 2022 r.  poinformowano strony postępowania o możliwości
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni
od doręczenia zawiadomienia. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag
ani wniosków.

Podstawę  uzgodnienia  stanowi  Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia
polegającego na cyt. „Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub farm fotowoltaicznych
o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub
w całości na działkach ewidencyjnych nr 25, 26, 1527/59, obręb Ligota Turawska, Gmina Turawa”,
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zwany dalej Raportem ooś, opracowany przez Pana Łukasza Kurkowskiego, Łysomice, w grudniu
2021 r., wraz z uzupełnieniami z dnia 21.04.2022 r. oraz 27.07.2022 r. 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące
działania:

1. Transport elementów konstrukcyjnych i paneli  fotowoltaicznych oraz wszelkie prace budowlane
prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6ºº-22ºº;

2.  Prace  serwisowe  na  terenie  farmy  fotowoltaicznej  prowadzić  wyłącznie  w  porze  dziennej,
tj. w godz. 6ºº-22ºº;

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić
następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Przewidzieć ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy wytwórczej do 6 MW.

2. Przewidzieć aluminiowo-stalową konstrukcję pod panele fotowoltaiczne, posadowioną w gruncie,
na podporach wbijanych lub wkręcanych w podłoże, bez używania betonowych fundamentów.

3. Wysokość konstrukcji wraz z zamontowanymi na niej panelami nie może przekroczyć 5 m.

4.  Przewidzieć  nie  więcej  niż  3  szt.  kontenerowych  stacji  transformatorowych,  o  izolacyjności
akustycznej  ścian zewnętrznych i  dachu nie mniejszej  niż 26 dB,  w których zostaną umieszczone
transformatory o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 79,0 dB.

5. Przewidzieć nie więcej niż 60 inwerterów o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 73,0 dB.

6. Prace budowlane rozpocząć w okresie od 21 sierpnia do 19 marca, tj.  przed okresem lęgowym
gatunków ptaków zasiedlających krajobraz rolniczy. W przypadku kontynuowania prac budowlanych
w okresie lęgowym od 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego ich etapu,
w  ramach  nadzoru  ornitologicznego  sprawdzić  planowany  teren  ich  realizacji  w  zakresie
występowania gniazd.  W przypadku stwierdzenia lęgów w wykrytych gniazdach,  wyłączyć z prac
obszar w promieniu 150 m od tych gniazd.

7. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wykonać bez podmurówki i pozostawić pomiędzy powierzchnią
gruntu a dolą krawędzią ogrodzenia wolną przestrzeń o wysokości minimum 20 cm.

III.  Wyrazić  stanowisko  w  sprawie  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
ustawy ooś.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  wymaga  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko
oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

W toku postępowania tut. organ ustalił, co następuje:

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 54, lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r.
poz. 1839):  zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa,
wraz  z  towarzyszącą  jej  infrastrukturą,  o  powierzchni  zabudowy  nie  mniejszej  niż:  0,5  ha  na
obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których
mowa  w  art.  6  ust.  1  pkt  1–3  tej  ustawy,  planowane  przedsięwzięcie  należy  do  przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i eksploatacji  farmy fotowoltaicznej
przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej ze źródła odnawialnego (energii słonecznej)  o łącznej
mocy nieprzekraczającej 6 MW. Inwestycja zakłada montaż paneli fotowoltaicznych nie związanych
na stałe z gruntem, posadowionych na palach w równoległych rzędach. Inwestycja będzie realizowana
w województwie  opolskim,  na  terenie  powiatu  opolskiego,  w gminie  Turawa,  na  działkach  o  nr
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ew. 25, 26, 1527/59, obręb Ligota Turawska. Sumaryczna powierzchnia działek przeznaczonych pod
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi ok. 5,5 ha. Inwestycja zostanie zrealizowana na
całej  powierzchni  tych  działek.  Prace  realizowane  będą  w  terenie,  dla  którego  nie  obowiązują
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa
znajduje  się  w odległości  ok.  120 m w kierunku zachodnim od instalacji  fotowoltaicznej.  Teren
inwestycji  posiada dostęp  do drogi.  Teren  inwestycji  zostanie  ogrodzony z  zachowaniem odstępu
około 20 cm pomiędzy podstawą, a powierzchnią ziemi. Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane
zostaną systemy fotowoltaiczne pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej, przy pomocy ogniw
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW. Panel fotowoltaiczny zbudowany jest z zestawu ogniw
fotowoltaicznych,  w  postaci  cienkich  półprzewodników  płytek  z  krzemu,  połączonych  ze  sobą
i zamontowanych na konstrukcji nośnej. Panele fotowoltaiczne będą wyprowadzane do inwerterów,
których zadaniem jest przekształcanie prądu stałego, produkowanego przez panele fotowoltaiczne na
prąd przemienny. Od inwerterów będą biegły linie niskiego napięcia do stacji  transformatorowych
przekształcających prąd do średniego napięcia, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną.
W ramach inwestycji wykonana zostanie również niezbędna infrastruktura towarzysząca.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się zastosować:
 do 13 483 sztuk paneli fotowoltaicznych (o mocy nie mniejszej niż 445Wp). 
 do 60 sztuk inwerterów (falowników) o mocy nie mniejszej niż 100kW. 
 do 6 transformatorów 15/0,4 kV każdy z zainstalowanym wyłącznikiem i układami  zabezpieczeń

o powierzchni dla jednego kontenera nie przekraczającej 30m2 (łącznie do 180 m2) w zależności od
zastosowanej technologii. 

 okablowania  po  stronie  DC:  pomiędzy  inwerterami,  a  panelami  PV,  prowadzone  w korytkach
kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi 

 okablowania po stronie AC: pomiędzy inwerterami, a stacją transformatorową, wykonane kablami
układanymi bezpośrednio w ziemi. 

 dodatkowego urządzenia  -  elementy służące do monitoringu pracy instalacji,  elementy telewizji
przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe).

Konstrukcja zostanie oparta na stelażach naziemnych,  mocowanych w ziemi na głębokość
około  2  m,  bez  konieczności  zastosowania  fundamentów  betonowych  ,  przy  użyciu  kafara.
Do  konstrukcji  wsporczych  zostaną  przykręcone  stoły,  na  których  będą  posadowione  panele
fotowoltaiczne. Maksymalna wysokość konstrukcji wynosić będzie około 5 m . Odległość pomiędzy
rzędami  paneli  fotowoltaicznych  wynosić  będzie  od  3  do  10  m.  Teren  inwestycyjny  w  miarę
możliwości zostanie pokryty rodzimymi gatunkami traw. Prefabrykowany, betonowy budynek stacji
transformatorowej  wyposażony  będzie  w  rozdzielnię  SN  (średniego  napięcia),  rozdzielnię  nn
(niskiego napięcia),  transformatory  żywiczne  lub  olejowe,  tablicę  pomiarową  służąca  do  pomiaru
wyprodukowanej  i  pobranej  energii  elektrycznej.  Stacja  zostanie  posadowiona  bezpośrednio
w wykopie  na  cienkiej  warstwie  betonu.  W  przypadku  zastosowania  transformatorów  olejowych
wyposażone  one  będą  w szczelną  misę  olejową,  mogącą  pomieścić  100% oleju  znajdującego się
w transformatorze na wypadek sytuacji awaryjnej. Kable elektroenergetyczne układane będą metodą
tradycyjną, na podsypce z piasku, przykryte warstwą piasku oraz warstwą ziemi rodzimej, na której
ułożona  zostanie  folia  ochronna  (nad  kablem  elektroenergetycznym  i  światłowodem).  Głębokość
ułożenia  kabli  ziemnych  wyniesie  min.  1  m.  Planowane  jest  utworzenie  drogi  na  terenie
inwestycyjnym  z  tłucznia  lub  przy  użyciu  prefabrykowanych  płyt  betonowych  oraz  miejsc
postojowych  przy  stacjach  transformatorowych.  Przewiduje  się,  iż  elektrownia  słoneczna
o szacunkowej mocy zainstalowanej do 1 MW wyprodukuje w stosunku rocznym ok. 1 000 MWh.  

W raporcie przedstawiono dwa warianty realizacji planowanego przedsięwzięcia, tj. wariant
proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny. Jako wariant alternatywny
rozważano budowę elektrowni  fotowoltaicznej  o  mniejszej  mocy,  przy  wykorzystaniu  ruchomych
kolektorów słonecznych, których konstrukcja opierała się będzie na stalowych podporach wbijanych
lub  wkręcanych  w  podłoże  za  pomocą  słupków  i  umocniona  będzie  od  spodu  betonowym
fundamentem.  Wadą  rozwiązania  alternatywnego  jest  większa  ingerencja  w  grunt  poprzez
konieczność  większych  przekształceń  w  obrębie  powierzchni  ziemi  w  związku  z  koniecznością
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wykonania betonowych fundamentów, co spowoduje ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej,
wiąże się z użyciem większej ilości surowców oraz zwiększoną emisją do powietrza, ze względu na
podwyższoną  liczbę  urządzeń  pracujących  podczas  procesu  fundamentowania  oraz  zwiększonego
transportu, przy jednoczesnej, mniejszej ilości wytworzonej energii. 

Ponadto  funkcjonowanie  paneli  zamontowanych  na  platformach  obrotowych  powodowało
będzie zużycie większej ilości energii do samej pracy urządzeń naprowadzających, które zużywają
energie  elektryczną do obracania  paneli,  jak i  będzie  generowało hałas  podczas  obracania  paneli.

W związku z powyższym, ostatecznie zrezygnowano z tego wariantu i wybrano do realizacji
wariant  proponowany  przez  Inwestora,  w  którym  elementy  stalowe  pod  planowane  panele
fotowoltaiczne będą kotwione w powierzchnię gruntu za pomocą kafara. Po analizie treści Raportu
ooś, biorąc pod uwagę fakt, że wariant wskazany przez Inwestora pozwala na dotrzymanie standardów
jakości  środowiska,  a  także  jest  wariantem  najkorzystniejszym  dla  środowiska,  w  niniejszym
postanowieniu  organ  uzgodnił  warunki  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  w  wariancie
wskazanym przez Inwestora. 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmie: 
• w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego   

źródłami  emisji  zanieczyszczeń  wprowadzanych  do  powietrza  będzie  ruch  pojazdów
dowożących materiały  budowlane oraz  praca  silników spalinowych maszyn budowlanych.
Oddziaływanie  to  będzie  miało  charakter  niezorganizowany,  miejscowy,  krótkotrwały
i ustanie z chwilą zakończenia budowy. 

• w zakresie oddziaływania akustycznego   
emisja  hałasu  będzie  spowodowana  pracą  sprzętu  budowlanego  i  transportowego  oraz
wykonywaniem prac montażowych. Uciążliwość związana z emisją hałasu wystąpi wyłącznie
w porze dnia, tj.  w godz. 6ºº-22ºº oraz będzie miała ograniczony i krótkotrwały charakter.
Przedstawione  w  Analizie  akustycznej  wyniki  symulacji  akustycznej  dla  etapu  realizacji
wykazały,  że  w  przypadku  ograniczenia  prac  do  pory  dnia  oraz  zoptymalizowanej
koncentracji  maszyn budowlanych dopuszczalne  poziomy hałasu  na  terenach chronionych
akustycznie nie zostaną przekroczone. 

• w zakresie gospodarki wodno-ściekowej   
na  etapie  realizacji  inwestor  zapewni  zaplecze  sanitarne  dla  pracowników,  wyposażone
w  przenośne  toalety,  a  powstałe  ścieki  bytowe  będą  wywożone  przy  użyciu  wozu
asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków. Podczas realizacji instalacji fotowoltaicznej nie będą
powstawać ścieki technologiczne. Szacowane zużycie wody na tym etapie wynosi 0,45 m3/
miesiąc  na  jednego  pracownika.  Plac  budowy zostanie  wyposażony  w odpowiednią  ilość
sorbentów  służących  do  zbierania  możliwych  wycieków  substancji  płynnych,  a  także
w szczelnie zamykane pojemniki służące do gromadzenia zużytych sorbentów do czasu ich
przekazania w celu unieszkodliwienia firmie posiadającej specjalne zezwolenia. 

• w zakresie gospodarki odpadami   
w wyniku realizacji inwestycji generowane będą odpady będące efektem prowadzonych prac
budowlano-montażowych tj. odpady z grupy 15 (zmieszane odpady opakowaniowe [15 01 06]

0,4Mg), z grupy 17 (tworzywa sztuczne [17 02 03]  0,4Mg, żelazo i stal [17 04 05] 0,7 Mg,  
kable [17 04 11] 0,3Mg, materiały izolacyjne [17 06 04]  0,2 Mg), z grupy 20 (szlamy ze 
zbiorników  bezodpływowych  służących  do  gromadzenia  nieczystości  [20  03  04]  0,1
m3/pracownika). Na placu budowy wyznaczone będzie miejsce czasowego magazynowania
odpadów. Odpady będą przekazywane firmom posiadającym zezwolenia i specjalizującym się
w przetwarzaniu  i  unieszkodliwianiu  odpadów.  Powstałe  podczas  wykopów masy ziemne
zostaną w całości wykorzystane na terenie inwestycyjnym. 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji:
• w zakresie powietrza atmosferycznego   
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w  trakcie  eksploatacji  elektrownia  fotowoltaiczna  nie  będzie  źródłem  zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego. Na tym etapie jedynymi momentami, gdzie może dochodzić do
marginalnej  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego  wokół  obiektu  będą
prowadzone  okresowo  prace  konserwacyjne.  Energia  elektryczna  będzie  produkowana
z odnawialnego źródła, które jest zeroemisyjne i nie wprowadza zanieczyszczeń do atmosfery.
Zgodnie  z  zapisami  Rocznej  oceny  jakości  powietrza  w  województwie  opolskim  Raport
wojewódzki  za  rok  2020,  wykonanej  w  Wydziale  Monitoringu  Środowiska  w  Opolu
Departamentu  Monitoringu  Środowiska  Głównego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska,
przedmiotowe  przedsięwzięcie  usytuowane  jest  poza  obszarami  przekroczeń  standardów
jakości powietrza. 

• w zakresie oddziaływania akustycznego   
tereny,  na  które  będzie  oddziaływać  akustycznie  planowane przedsięwzięcie  nie  są  objęte
zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Na  podstawie  pisma
Sekretarz  Gminy,  działającej  z  upoważnienia  Wójta  Gminy  Turawa,  nr  OŚ.II.604.5.2022
z  23.03.2022  r.  (stanowiącego  załącznik  do  Analizy  akustycznej-  uzupełnienia  Raportu
o oddziaływaniu na środowisko) określono tereny ochrony akustycznej sąsiadujące z terenem
inwestycyjnym  na  podstawie  ich  faktycznego  zagospodarowania  i  wykorzystania.
Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są: 

 teren  boiska  piłkarskiego  (zaklasyfikowany  jako  teren  rekreacyjno-wypoczynkowy)
-położony bezpośrednio przy zachodniej granicy terenu inwestycji,

 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej – oddalony o ok. 105 m na południe od granicy
terenu inwestycyjnego. 
Podczas eksploatacji farmy fotowoltaicznej wystąpi niewielka emisja hałasu, której źródłem
będą: 
-  3  kontenerowe  stacje  transformatorowe  o  izolacyjności  akustycznej  ścian  zewnętrznych
i dachu nie mniejszej niż 26 dB, w których zostaną umieszczone transformatory o poziomie
mocy akustycznej nie większym niż 79,0 dB; 
- 60 inwerterów o mocy akustycznej każdego urządzenia nie przekraczającej 73,0 dB; 
- ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia. 

W celu określenia oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia wykonano obliczenia
propagacji  hałasu  w  środowisku.  Na  podstawie  wyników  ww.  obliczeń  stwierdzono,
że  eksploatacja  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  uwzględniająca  założenia  przyjęte
w raporcie, dotyczące poziomu mocy akustycznej projektowanych źródeł i ich czasu pracy,
nie  będzie  powodować  przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  na
terenach chronionych akustycznie w porze dziennej. W porze nocnej emisja hałasu z terenu
inwestycji  nie  będzie  występować.  W  celu  określenia  skumulowanego  oddziaływania
akustycznego planowanego przedsięwzięcia z innymi farmami fotowoltaicznymi wykonano
obliczenia propagacji hałasu w środowisku z uwzględnieniem projektowanej inwestycji oraz
farm fotowoltaicznych planowanych w jego otoczeniu, tj.: 

 farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW planowanej na terenie działki ew. nr 31, obręb
Ligota Turawska, 

 farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW planowanej na terenie działki ew. nr 53, obręb
Ligota Turawska 

 farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW planowanej na terenie działki ew. nr 279/92,
obręb Ligota Turawska. 
Wyniki  obliczeń  poziomu  dźwięku  w  9  punktach  immisji  wykazały,  że  skumulowane
oddziaływanie  akustyczne  ww.  przedsięwzięć  nie  spowoduje  przekroczeń  standardów
akustycznych na terenach podlegających ochronie akustycznej. 

• w zakresie gospodarki wodno-ściekowej   
w trakcie  eksploatacji  inwestycji  szacowane zużycie  wody wynosi  do 100 m3/rok.  Woda
będzie dostarczana na teren inwestycji w zbiornikach lub beczkowozami. Mycie paneli, 1-2
razy do roku, wykonywane będzie metodą na mokro, bez użycia detergentów (ewentualnie
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z użyciem środków biodegradowalnych) lub na sucho za pomocą specjalnych szczot.  Przy
zastosowaniu  metody  mycia  na  mokro,  woda  pochodząca  z  czyszczenia  paneli,  nie
zawierająca  środków  chemicznych,  wnikać  będzie  bezpośrednio  do  gruntu.  Podczas
eksploatacji  instalacji  fotowoltaicznej  nie będą powstawać ścieki  bytowe i  technologiczne.
Wody opadowe i roztopowe będą spływać do gleby.

• w zakresie gospodarki odpadami   
podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstawać będą niewielkie ilości odpadów,
związane z pracami serwisowymi oraz naprawami instalacji. Będą to odpady grupy 16 (zużyte
urządzenia zawierające niebezpieczne elementy [16 02 13*] 0,01Mg/rok, użyte urządzenia
[16 02 14] 0,2Mg/rok), z grupy 17 (kable [17 04 11]  0,01Mg/rok, materiały izolacyjne [17 
06  04]  0,01  Mg/rok).  Odpady  na  bieżąco  będą  przekazywane  specjalistycznym  firmom
specjalizującym się w recyclingu.  Nie przewiduje się magazynowania odpadów w obrębie
działki inwestycyjnej.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie likwidacji inwestycji:
• w zakresie powietrza atmosferycznego   

na etapie likwidacji  nastąpi  emisja zanieczyszczeń związana z pracą maszyn budowlanych
oraz ruchem pojazdów wywożących elementy powstałe podczas rozbiórki. Oddziaływanie to
będzie  miało  charakter  niezorganizowany,  krótkotrwały  i  ograniczony  głównie  do  terenu
rozbiórki.

• w zakresie oddziaływania akustycznego   
podczas likwidacji  farmy fotowoltaicznej wystąpi  emisja hałasu w związku prowadzonymi
pracami  rozbiórkowymi oraz transportem.  Będzie  ona krótkotrwała,  ograniczona do  czasu
trwania prac rozbiórkowych. 

• w zakresie gospodarki wodno-ściekowej   
na etapie likwidacji zostanie zapewnione zaplecze dla pracowników wyposażone w przenośne
toalety. Szacowane zużycie wody na potrzeby socjalne pracowników na tym etapie wyniesie
około  40  m3 oraz  powstaną ścieki  bytowe w takiej  samej  ilości,  które  gromadzone będą
w szczelnych zbiornikach,  stanowiących wyposażenie  kabin  sanitarnych,  które  opróżniane
będą przez uprawione podmioty. Woda będzie dostarczana na teren inwestycji w zbiornikach
lub beczkowozami. 

• w zakresie gospodarki odpadami   
podczas  likwidacji  elektrowni  fotowoltaicznej  powstaną  odpady  związane  z  rozbiórką
konstrukcji wsporczych oraz usunięciem infrastruktury elektroenergetycznej. Będą to odpady
z grupy 13 ( inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe [13 02 08*] 0,1 Mg, z grupy 15
(opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
[15 01 10*]  0,1 Mg, sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych
grupach),  tkaniny do wycierania  (np.  szmaty,  ścierki)  i  ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi [15 02 02*]  0,1 Mg, opakowania z papieru i tektury [15 01
01] 0,5Mg, opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02] 0,5 Mg, opakowania z drewna 
[15 01 03]  0,5Mg, opakowania z metali [15 01 04] 0,5 Mg, sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne [15 02 03] 0,5 Mg), z grupy 16
(zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy  [16  02  13*]   0,1Mg,  zużyte
urządzenia [16 02 14]  1Mg, baterie alkaliczne [16 06 04 ]  0,02 Mg), z grupy 17 (odpady 
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [17 01 01] 0,1 Mg, zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
[17 01 07] 0,1 Mg, miedź, brąz, mosiądz [17 04 01] 1Mg, aluminium [17 04 02] 1Mg,  
żelazo, stal [17 04 05] 2Mg, kable [17 04 11]  1Mg, szkło [17 02 02] 0,5 Mg, tworzywa  
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sztuczne [17 02 03] 0,5 Mg), z grupy 20 (niesegregowane odpady komunalne [20 03 01]  
2 Mg). Powstałe odpady zostaną zagospodarowane przez uprawniony podmiot specjalizujący
się w tym zakresie. Część powstałych z rozbiórki elementów takich jak np. moduły, kable,
elementy stalowe zostanie w miarę możliwości poddana recyklingowi. Masy ziemne powstałe
podczas  odkopywania  kabli  elektroenergetycznych  zostaną  wykorzystane  do  zasypania
wykopów na terenie inwestycyjnym. Przewidywany czas eksploatacji instalacji wynosi około
30 lat.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem  obszarów  Natura  2000,  a  tym  samym  poza  siedliskami  przyrodniczymi  oraz  poza
stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym obszarem
Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu, położonym w odległości 6,3 km od niego, jest
obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004, dla którego ustanowiono plan zadań
ochronnych (Zarządzenie Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 grudnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa
PLB160004 -  Dz.  Urz.  Woj.  Op.  poz.  2725).  W ww.  akcie  prawnym zidentyfikowano  istniejące
i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem
ochrony  oraz  zidentyfikowano  cele  działań  ochronnych.  Realizacja  przedmiotowego  projektu  nie
będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie negatywnie
na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. 

Zgodnie  z  raportem  na  terenie  inwestycji  nie  stwierdzono  występowania  chronionych
gatunków roślin i ssaków, a także brak jest tam miejsc rozrodu płazów. Zgodnie z zaleceniami raportu
w celu zapewnienia możliwości przemieszczania się przez teren inwestycji drobnych zwierząt, należy
pozostawić pod ogrodzeniem wolną przestrzeń o wysokości minimum 20 cm.

 Zgodnie  z  Raportem  ooś  na  terenie  inwestycji  mogą  występować  najbardziej
rozpowszechnione gatunki ptaków. Jedynym gatunkiem o niekorzystnym statusie ochronnym, który
zgodnie  z  raportem może  przystępować  do  lęgów na  terenie  inwestycji  jest  pokląskwa.  Zgodnie
z raportem gatunek ten będzie mógł w dalszym ciągu zasiedlać działkę inwestycyjną i jej najbliższe
sąsiedztwo. W związku z możliwością przystępowania do lęgów chronionych gatunków ptaków na
terenie inwestycji należy rozpocząć prace budowlane przed sezonem lęgowym , tj. od 21 sierpnia do
19 marca.

 Planowana  inwestycja  zlokalizowana  będzie  wg  danych udostępnianych przez  GDOŚ na
stronie  http://geoserwis.gdos.gov.pl  na  skraju  ponadlokalnego  korytarza  ekologicznego
Opole-Katowice. Jest to rozległy, leśny korytarz ekologiczny, którego szerokość na wysokości miejsca
realizacji  przedsięwzięcia wynosi 12 km. Inwestycja ingeruje w ww. korytarz na głębokość 82 m,
w jego brzeżnej części położonej poza lasem, w sąsiedztwie zabudowy. Stąd nie jest możliwe, żeby
realizacja  przedmiotowej  farmy  mogła  oddziaływać  na  funkcje  korytarza  ekologicznego
Opole-Katowice. 

Zgodnie  z  raportem  miejsce  posadowienia  planowanej  inwestycji  stanowi  teren
wielkopowierzchniowych  upraw  rolnych.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  bezpośrednio
przylegać do zabudowy wiejskiej. Nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, co mogłoby stanowić
dodatkową ingerencję w krajobraz. Zasięg zmian w krajobrazie będzie ograniczony do najbliższego
sąsiedztwa  farmy.  Z  informacji  turystycznych  udostępnianych  przez  Urząd  Gminy  Turawa
(http://www.turystykawgminie.pl/mapa/turawa/@50.759482,18.085556,12,0/szlaki/fs=/f=)
w  sąsiedztwie  inwestycji  nie  przebiegają  szlaki  turystyczne  lub  rowerowe,  z  których  inwestycja
mogłaby być widoczna. Dlatego realizacja inwestycji nie będzie oddziaływać na walory turystyczne
i rekreacyjne obszaru chronionego krajobrazu. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-
Turawskie. Zakazy obowiązujące na jego terenie określa § 3 ust. 1 uchwały nr XX/228/2016 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
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(Dz.  Urz.  Woj.  Op.  z  2017 r.  poz.  414,  z  późn.  zm.).  Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza
żadnego z nich. W szczególności: 

 w  wyniku  przeprowadzonej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  nie  stwierdzono  negatywnego
wpływu przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-
Turawskie, stąd nie dotyczy go zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów 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, ponieważ zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o  ochronie  przyrody (Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  916)  zakaz  ten  nie  dotyczy realizacji  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na
środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru
chronionego krajobrazu; 
 przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości większej niż 100 m od brzegów rzek i zbiorników

wodnych;
 w ramach realizacji  przedsięwzięcia  nie  będą  likwidowane  i  niszczone  zadrzewienia  śródpolne,

przydrożne lub nadwodne; 
 przedsięwzięcie  nie  polega  na  wydobywaniu  do  celów  gospodarczych  skał,  w  tym  torfu  oraz

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 
 realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z naruszeniem stosunków wodnych oraz likwidowaniem

naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
Zgodnie z bazą przyrodniczą RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się poza pozostałymi

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). 

Podczas  eksploatacji  przedsięwzięcia  nie  nastąpi  przekroczenie,  dopuszczalnych  wartości
natężenia pola elektrycznego oraz wartości natężenia pola magnetycznego,  nawet w bezpośrednim
sąsiedztwie inwestycji. 

Oddziaływanie  inwestycji  zamyka  się  w  granicach  działki  objętej  inwestycją.  Najbliżej
położoną  inwestycją,  o  zbliżonym  charakterze,  jest  instalacja  fotowoltaiczna  znajdująca  się
w  odległości  około  156  m  od  terenu  inwestycyjnego,  na  działce  nr  31  obręb  Ligota  Turawska,
gm.  Turawa  (Moc  1  MW,  pow.  1,01  ha).  Jednak  biorąc  pod  uwagę  odległość  oraz  charakter
przedsięwzięcia nie przywiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań skumulowanych. 

Budowa planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana poza obszarami przylegającymi do
jezior,  obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
w tym siedlisk łęgowych oraz ujścia rzek.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  położone  jest  w  zasięgu  jednolitej  części  wód
powierzchniowych:  PLRW600017132884  o  nazwie  Brynica  od  źródeł  do  dopływu  spod  Łubnian
i  statusie  określonym  jako  naturalna  część  wód.  W  wyniku  analizy  dokumentów  uznano,  że
planowane  działania  w ramach przedsięwzięcia  nie  wpłyną  negatywnie  na  możliwość  osiągnięcia
celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art.59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) ustanowionych w „Planie gospodarowania
wodami  na  obszarze  dorzecza  Odry”  przyjętym  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  18
października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967). Podczas eksploatacji, biorąc pod uwagę charakter
przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne.

W postanowieniu znak WOOŚ.4221.108.2021.AKu.4 z dnia 1 sierpnia 2022 r.  Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę, ponieważ: 

a)  dane  ujęte  w  Raporcie  ooś  na  temat  przedsięwzięcia  oraz  elementów  przyrodniczych
środowiska  objętych  zakresem  przewidywanego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko, 
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b)  z  dokumentacji  wynika,  że  brak  jest  przedsięwzięć,  znajdujących  się  na  terenie  lub
w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji,  których eksploatacja może prowadzić do
skumulowania oddziaływań z przedmiotowym przedsięwzięciem, 
c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony
przyrody.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji  nie będzie powodowała zagrożenia
wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. 

Elektrownia  fotowoltaiczna  jest  instalacją  pracującą  w  sposób  bezemisyjny,  stąd  też  nie
przewiduje się emisji gazów cieplarnianych na etapie eksploatacji inwestycji. 

Analizowane  przedsięwzięcie,  z  uwagi  na  jego  lokalizację,  nie  jest  zagrożone  skutkami
wystąpienia powodzi, czy osuwiskami. Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych
materiałów przedmiotowa inwestycja jest odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takimi
jak fale upałów, grad, nawalne deszcze, burze, silne wiatry, niskie temperatury, opady śniegu. 

Realizacja inwestycji będzie miała dalekosiężny i długookresowy korzystny wpływ na klimat,
poprzez  obniżenie  zapotrzebowania  na  energię  pochodzącą  ze  źródeł  konwencjonalnych
i zmniejszenie wydobycia nieodnawialnych surowców energetycznych. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach spalania paliw, energetyka
słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyniając się do ochrony powietrza
i klimatu. 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter,
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko. 

Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw do
tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Biorąc  pod  uwagę  analizę  wniosku,  raport  oraz  opinie  organów współdziałających,  Wójt
Gminy Turawa, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznał,
że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach
i  niniejszej  decyzji,  planowane  przedsięwzięcie  będzie  zgodne  z  wymogami  przepisów  ochrony
środowiska.
 Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której
mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust.1a 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat  od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta
decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  stanowisko,  że  realizacja  planowanego  przedsięwzięcia
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przebiega  etapowo  oraz,  że  aktualne  są  warunki  realizacji  przedsięwzięcia  zawarte  w  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy,
jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż
po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja została wydana.
3.  Decyzja  o  środowiskowych uwarunkowaniach  wiąże  organy,  o  których  mowa  w art.  86  ww.
ustawy.
4.  Od  wydanej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego
w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
decyzji.
5.  W trakcie  biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się  prawa do wniesienia
odwołania.
6. 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.

Z up. WÓJTA 

    /-/ MARIA BOCHAŃSKA 

         ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Solar SGE III Sp. z o. o., ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin

2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,

3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
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Załącznik 

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.V.6220.11.2021 z dnia 15 września 2022 r.

(zgodnie z art. 84 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
nieprzekraczającej 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na

działkach ewidencyjnych nr 25, 26, 1527/59, obręb Ligota Turawska, Gmina Turawa”

Planowana  inwestycja  polegać  będzie  na  budowie  farmy  fotowoltaicznej  lub  farm
fotowoltaicznych o mocy do 6 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 5,5 ha na działkach nr 25; 26;
1527/59 obręb Ligota Turawska gmina Turawa. 

Działki w chwili  obecnej  posiadają dostęp do drogi,  który umożliwia transport  elementów
i obsługę elektrowni. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże  się z wycinką drzew i krzewów.

 Planowana farma fotowoltaiczna stanowi zespół instalacji służących do wytwarzania energii
elektrycznej, w wyniku przetworzenia energii słonecznej. 

Na  potrzeby realizacji  instalacji  przewiduje  się  montaż  paneli  fotowoltaicznych  na  działce,
montaż  bezobsługowych  abonenckich  stacji  transformatorowych  oraz  budynku  technicznego,
przeprowadzenie  podziemnych  linii  energetycznych,  montaż  infrastruktury  telekomunikacyjnej
umożliwiającej  nadzór  eksploatacyjny  elektrowni,  realizację  dróg  wewnętrznych  oraz  placu
montażowego,  realizację  ogrodzenia  zewnętrznego  farmy  fotowoltaicznej  oraz  montaż  urządzeń
alarmowych. Ponadto instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych bądź
stalowych  stelażach  montowanych  z  pomocą  kotew wbijanych  w  ziemię,  bądź  montowanych  do
prefabrykowanych fundamentów wcześniej  kotwionych w ziemi.  Stelaże pod montaż paneli,  będą
realizowane  jako stałe,  bądź  jako  instalacje  śledzące  ruch  słońca.  Na niniejszym przedsięwzięciu
planuje się zabudować i zamontować:

• Panele monokrystaliczne lub polikrystaliczne.
• Moc panelu - od 300 do 600 Wp.
• Liczba paneli: do 13 483 o mocy nie mniejszej niż 445 Wp.
• Wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m.
• Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – od 3 do 10 m.
• Liczba inwerterów: do 60 sztuk.
• Liczba stacji transformatorowych: od 1 do 6.

Etapy realizacji planowanego przedsięwzięcia:
-  wykonanie  dróg  wewnętrznych  planowanej  farmy  fotowoltaicznej  oraz  placu  montażowego.
Nawierzchnia  powierzchni  placu montażowego będzie  mieć charakter  twardy -  wykonana będzie
z płyt  ażurowych natomiast  drogi  wewnętrzne nieutwardzone.  W miarę  możliwości  wykorzystane
zostaną lokalne drogi - w tym gruntowe.
-  na  konstrukcjach  wsporczych  zamontowane  zostaną  panele  fotowoltaiczne.  Konstrukcje  będą
montowane jako profile  wbijane w ziemię za  pomocą niewielkiego kafara.  Montaż nie  wiąże się
z koniecznością realizacji  fundamentów. Do konstrukcji  wsporczych zostaną przykręcone stoły, na
których  będą  posadowione  panele  fotowoltaiczne.  Na  etapie  sporządzania  projektu  budowlanego
zostaną wykonane obliczenia dotyczące głębokości wbijania profili jak i techniki montażu stołów pod
kątem odporności na obciążenie śniegiem, wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi.
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- panele fotowoltaiczne to zestaw ogniw fotowoltaicznych połączonych ze sobą i zamontowanych na
konstrukcji  nośnej.  Składają  się  z  połączonych  ogniw  o  niewielkiej  mocy,  wykonanych
z półprzewodnika.
Ogniwa  PV  wytwarzają  energię  elektryczną  wykorzystując  energię  promieniowanie  słonecznego.
Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Wyróżniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

 monokrystaliczne - ogniwa wykonane z jednego kryształu krzemu. Ogniwa monokrystaliczne
rozpoznać można po ściętych narożnikach panelu,

 polikrystaliczne - ogniwa składające się z wielu kryształów krzemu. Posiadają powłokę, która
ukazuje ich strukturę wewnętrzną.

- moduł PV zbudowany jest z połączonych, a następnie zalaminowanych ogniw fotowoltaicznych,
które chronione są od góry szybą o właściwościach antyrefleksyjnych, a od spodu warstwą izolacyjną.
Całość  chroni  aluminiowa  rama.  Do  tylnej  powierzchni  przymocowana  jest  puszka  z  kablami
i złączkami.
- panele fotowoltaiczne będą łączone przewodami w sekcje, z których przewody będą wyprowadzane
do inwerterów. Przewody będą przymocowane do konstrukcji wsporczych.
- inwertery są to urządzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod
panelami. Zadaniem tych urządzeń jest przekształcanie prądu stałego produkowanego przez panele
fotowoltaiczne na prąd przemienny, który jest w systemie elektroenergetycznym.
Elektrownia lub elektrownie o mocy do 6 MW będzie posiadała do 60 sztuk inwerterów.  Inwertery
w trakcie najbardziej intensywnej pracy emitują hałas o natężeniu do 51 dB. Z racji umieszczenia tych
urządzeń pod panelami, nie ma możliwości propagacji dźwięku na większą odległość - panele będą
działać jak swoiste ekrany akustyczne. Ponadto będą one umieszczone nisko nad ziemią. 
- od inwerterów do stacji transformatorowej będą przebiegać linie kablowe niskiego napięcia. Będą
one realizowane jako linie podziemne. Wykopy będą realizowane jako wąskoprzestrzenne za pomocą
niewielkiej  koparki.  Będą  w  nich  układane  kable  do  planowanych  stacji  transformatorowych.
Po ułożeniu kabli i linii światłowodowych, za pomocą których będzie kontrolowana praca instalacji,
wykopy  zostaną  zasypane.  Od  inwerterów  będą  biegły  linie  niskiego  napięcia  do  stacji
transformatorowych przekształcających prąd do średniego napięcia.
- w ramach przedmiotowej inwestycji  planuje się realizację do 6 sztuk stacji  transformatorowych.
Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe wyposażone zostaną w transformatory suche
żywiczne  lub  olejowe.  Stacje  transformatorowe  zbudowane  będą  jako  budynki  prefabrykowane,
złożone z elementów żelbetowych. Stacje są przystosowane do współpracy z siecią kablową średniego
napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Od stacji transformatorowych będą przebiegać linie
kablowe średniego napięcia. Będą one realizowane jako linie podziemne. Wykopy będą realizowane
jako  wąskoprzestrzenne  za  pomocą  niewielkiej  koparki.  Będą  w nich  układane  kable  do  miejsca
przyłączenia  zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  elektrowni  do  sieci,  o  które  inwestor  będzie
wnioskował po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy. Kable elektroenergetyczne układane będą
metodą tradycyjną, na podsypce z piasku, przykryte warstwą piasku oraz warstwą ziemi rodzimej, na
której  ułożona  zostanie  folia  ochronna  (nad  kablem  elektroenergetycznym  i  światłowodem).
Światłowód ułożony zostanie równolegle do kabla elektroenergetycznego. Wykop zostanie zasypany
warstwami, a ziemia zagęszczona mechanicznie. Głębokość ułożenia kabli ziemnych wyniesie min.
1 m. 

Na koniec teren planowanej  farmy fotowoltaicznej  zostanie ogrodzony.  Ogrodzenie będzie
miało  konstrukcje  ażurową,  nie  będzie  wkopane  w  ziemie,  a  skonstruowane  będzie  tak  aby  nie
zaburzać dyspersji zwierząt. Pomiędzy powierzchnią ziemi, a dolną podstawą ogrodzenia planuje się
pozostawienie ok 20 cm odstępu umożliwiającego migracje drobnych kręgowców.
Na ogrodzeniu zostanie zamontowany system alarmowy. Dopuszcza się montaż kamer, czujników
ruchu oraz oświetlenia, które będzie się włączać automatycznie w trakcie detekcji ruchu.

Za przewidywany czas eksploatacji przedsięwzięcia przyjęto okres 30  lat.
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