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 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Głogówek 1” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami 
sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 664,666 obręb 

Winiary, gmina Głogówek.” 

 

 

 
Lokalizacja: 
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR:  664,666 
OBRĘB: Winiary, 
GMINA: Głogówek, 
POWIAT: prudnicki,  
WOJEWÓDZTWO: opolskie. 
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1MW 
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Zgodnie z art. 62a ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r.Nr 199, poz.1227 z późn. zm.). 
 
Cel i zakres opracowania. 
 
Opracowanie niniejsze zostało sporządzone w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni 
fotowoltaicznej „Głogówek 1” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania 
i  telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 664,666 obręb Winiary, 
gmina Głogówek.”.  Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy 
nominalnej do 1 MWel. Decyzja ta jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Z uwagi na powyższe na podstawie art. 72 ust 1 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2008r.Nr 199, 
poz.1227 z późn. zm.) dla przedmiotowej instalacji wymagane jest uzyskanie decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą się różnić w niewielkim stopniu od podanych w Karcie 
Informacyjnej Przedsięwzięcia, ale nie będą to różnice pogarszające wpływ przedsięwzięcia na 
środowisko ponad deklarowane w tym materiale. 
 
Karta obejmuje swoim zakresem wszystkie podstawowe informacje o przedsięwzięciu, w tym 
w  szczególności informacje o wszystkich czynnikach mogących stanowić potencjalne zagrożenie 
dla środowiska naturalnego. 
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 
 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej 
„Głogówek 1” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania, dróg wewnętrznych oraz 
niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, produkującej energię elektryczną ze źródła 
odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie 
na wydzielonym fragmencie działek inwestycyjnych o nr 664 i 666 o łącznej powierzchni 4,62 ha, 
gmina Głogówek, powiat prudnicki, województwo opolskie. Wydzielony fragment będzie 
obejmował powierzchnię ok. 1,5 ha. 
 

Gmina Głogówek jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w powiecie prudnickim, w 
województwie opolskim. Sąsiadują z nią gminy Biała, Głubczyce, Krapkowice, Lubrza, Pawłowiczki, 
Reńska Wieś, Strzeleczki i Walce. Gmina stanowi obszar o łącznej powierzchni 16 993 hektarów. 
Obszar gminy podzielony jest na 25 sołectw i 22 miejscowości podstawowe. Stan ludności Gminy 
Głogówek na koniec 2014 roku wynosił 13 620 osób według danych publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny. Na obszarze Gminy Głogówek występuje klimat przejściowy pomiędzy 
klimatem oceanicznym, a masami kontynentalnymi. Jest to klimat umiarkowany ciepły i wilgotny 
o wyraźnej przewadze opadów nad parowaniem z gwałtownymi burzami w lecie. Obszar Gminy 
charakteryzuje się jednym z najdłuższych okresów wegetacyjnych w Polsce. Średnioroczna 
temperatura wynosi około 8°C, przy najcieplejszym miesiącu lipcu 17-18°C i najzimniejszym 
styczniu, w którym średnia temperatura wynosi ok 4,0°C. Najczęściej występującym kierunkiem 
wiatru na obszarze Gminy jest wiatr zachodni, północno-zachodni i południowo-zachodni, 
a  roczna suma opadów wynosi około 600-700 mm. 
 

Działki o nr ewidencyjnym 664 i 666, na których zlokalizowana jest planowana farma 
fotowoltaiczna „Głogówek 1” nie graniczy bezpośrednio z budynkami o charakterze zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się 
w  odległości ok. 180 m na północny-zachód od planowanego terenu inwestycji. 

 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne w rozumieniu konwencji 
ramarskiej. 
 
Najbliżej położony kompleks leśny zlokalizowany jest w odległości ok. 1,3 km od miejsca 
planowanej inwestycji w kierunku północnym. 
 
W rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: 

 szpitale, cmentarze, sanktuaria itp., 

 atrakcje turystyczne lub tereny rekreacyjne, 

 obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowych, historycznych lub naukowych, 

 ważne zasoby wód powierzchniowych, 
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 ważne dla zwierzyny siedliska. 
 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Wnioskowana inwestycja nie leży 
w  granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas ziemnych oraz obszarów 
podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów 
rolnych i leśnych. 
 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka zatwierdzonego Uchwałą nr VI/72/2019 
Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. Działka o numerze 664 oznaczona została 
symbolem 1.KDD i 1.P,U,Ef. Działka o numerze 666 została oznaczone symbolem 3.KDD i 1.P,U,Ef. 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podstawowe 
przeznaczenie symbolu 1.P,U,Ef to tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz 
elektroenergetyki – lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 
energii słonecznej o mocy przekraczającej 100 kW. Planowane przedsięwzięcie budowy 
elektrowni fotowoltaicznej „Głogówek 1” jest zatem zgodne z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów wskazanym w MPZP.  
 
Przedsięwzięcie polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznej w sposób nieinwazyjny, 
metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. Realizacja montażu 
modułów fotowoltaicznych nie będzie wiązała się z usunięciem humusu. 
 
Powierzchnia planowanej inwestycji będzie wynosiła ok. 1,5 ha. Na całym obszarze inwestycji 
planowane jest usytuowanie ok. 3600 sztuk modułów fotowoltaicznych. Ilość i moc modułów 
uzależniona będzie od rodzaju modułów fotowoltaicznych. Wymiary pojedynczego modułu będą 
wynosić ok. 1650x992x35 mm; przybliżona waga: 18,5 kg. 
 
Moduły fotowoltaiczne planuje się zamontować na stelażach stalowych ocynkowanych lub 
aluminiowych, które będą posadowione bezpośrednio na gruncie pod odpowiednim kątem od 25 
stopni do 35 stopni w stosunku do poziomu. Ochronę przed warunkami atmosferycznymi 
zapewniać będzie szkło hartowane antyrefleksyjne. Moduły fotowoltaiczne układane będą na 
stołach montażowych, poszczególne moduły połączone będą ze sobą kablami solarnymi 
(certyfikat ROHS) podwójnie izolowanymi, tworzącymi łańcuchy. Każdy z łańcuchów połączony 
zostanie z falownikami fotowoltaicznymi za pomocą kabli solarnych prowadzonych w rurach 
osłonowych. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie max 50 falowników 
fotowoltaicznych – liczba falowników uzależniona od wyboru rozwiązania technologicznego 
możliwa do określenia na dalszym etapie. Falowniki fotowoltaiczne połączone zostaną następnie 
ze stacją transformatorową nn/SN. Energia elektryczna produkowana przez elektrownię będzie 
dostarczana za pomocą stacji transformatorowej, typu kontenerowego z rozdzielnicą nn/SN 
wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające, do sieci elektroenergetycznej 
operatora. Stacja transformatorowa będzie podłączona podziemną linię kablową SN do 
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określonego w technicznych warunkach przyłączeniowych wydanych przez lokalnego Operatora 
sieci dystrybucyjnej punktu przełączenia do sieci dystrybucyjnej. Warunki przyłączeniowe zostaną 
określone w późniejszym etapie inwestycji (art. 7 Ustawa Prawo Energetyczne). Położenie stacji 
transformatorowej 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. 2002 nr 75 poz. 690) i określone zostanie przez lokalnego operatora sieci 
elektroenergetycznej wraz z warunkami przyłączenia. Miejsce posadowienia planowanej stacji 
transformatorowej uzależnione będą od warunków przyłączenia wydanych przez lokalnego 
operatora elektroenergetycznego. Lokalizacja ta będzie miała także wpływ na rozkład 
przestrzenny paneli fotowoltaicznych. Rzędy paneli będą skierowane w kierunku południowym i 
będą miały przebieg w linii wschód-zachód. 
 
Projekt przyłącza do sieci energetycznej będzie uzależniony od warunków przyłączenia wydanych 
przez lokalnego Operatora. 
 
Dojazd do działek 664 i 666  będzie odbywał się drogą oznaczoną miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka zatwierdzonego Uchwałą nr VI/72/2019 
Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w ciągu 1.KDD i 3.KDD. 
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego 
oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania oraz pokrycie szaty 
roślinnej 
 

 
Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji „Głogówek 1” na wydzielonym fragmencie działek 664 i 666. Opracowanie własne. 

Powierzchnia działki, na której planowana jest lokalizacja farmy fotowoltaicznej: 

Głogówek 1 
Powierzchnia 
całkowita, ha 

 
Powierzchnia 
inwestycji, ha 

Powierzchnia, 
% 

Klasa 
gruntów 

Opis użytków 

Działka nr 
ew. 664 

3,1913 0,56 17,5 Bp 

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy 

Działka nr 
ew. 666 

1,4312 0,94 65,7 Bp,Ba 

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy, 
tereny przemysłowe 

Inwestycja 
4,6225 1,5 32,4 Bp,Ba 

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy, tereny przemysłowe 
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Lokalizacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia 
publicznego mieszkańców pobliskich miejscowości. Instalacja nie będzie wywierać negatywnego 
wpływu na krajobraz kulturowy. Panele fotowoltaiczne nie zawierają ruchomych części i mogą 
przez dziesięciolecia funkcjonować bez interwencji ze strony człowieka. 

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie związane jest także ze zjawiskami niepożądanymi, 
jak emisja hałasu, emisja wibracji, wytwarzaniem odpadów, nie zachodzi konieczność niwelacji 
terenu, niszczenia stanowisk roślin chronionych oraz usunięcia roślin wysokich z obszaru zajętego 
przez przedsięwzięcie oraz mogących ograniczać nasłonecznienie. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi istotna zmiana sposobu zagospodarowania 
obszaru. Konieczność wykaszania roślinności porastającej teren inwestycji przyczyni się do 
zwiększenia różnorodności roślinności na badanym terenie. 

3. Rodzaj technologii 
 

Przedsięwzięcie polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznej „Głogówek 1” w sposób 
nieinwazyjny, metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. 
Realizacja montażu paneli fotowoltaicznych nie będzie się wiązała z usunięciem humusu i 
ingerowaniem w grunt. 

Powierzchnia planowanej inwestycji będzie wynosiła ok. 1,5 ha. Na całym obszarze inwestycji 
planowane jest usytuowanie ok. 3600 sztuk modułów fotowoltaicznych. Ilość i moc uzależniona 
będzie od rodzaju modułów fotowoltaicznych. Wymiary pojedynczego modułu to ok. 
1650x992x35 mm, waga: 18,5 kg. 

Moduły fotowoltaiczne planuje się zamontować na stelażach stalowych ocynowanych lub 
aluminiowych, które będą posadowione bezpośrednio na gruncie pod odpowiednim kątem od 25 
stopni do 35 stopni w stosunku do poziomu gruntu. Ochroną przed warunkami atmosferycznymi 
zapewniać będzie szkło hartowane antyrefleksyjne. Moduły fotowoltaiczne układane będą na 
stołach montażowych, poszczególne z paneli połączone będą ze sobą kablami solarnymi. 
Zastosowane moduły fotowoltaiczne będą połączone z falownikami fotowoltaicznymi. Energia 
elektryczna produkowana przez elektrownię będzie dostarczana za pomocą stacji 
transformatorowej do sieci elektroenergetycznej operatora. Stacja transformatorowa będzie 
typu kontenerowego z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia, komór 
transformatorowych oraz rozdzielni średniego napięcia. Położenie stacji transformatorowej 
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. z 
2015 r., poz. 1422z pózn. zm.). 



     WWS  P o z n a ń  S p .  z  o . o .  

 
 

 
WWS Poznań Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 4A, 87-100 Toruń, 
tel. +48 652 89 10 

web.www.w-solar.pl 

NIP 8792670021                                        REGON 341403596                                                                                                                 

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu,                       VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453766 

 
    9 
 

Na etapie projektowania, przed pozwoleniem na budowę wybrany zostanie producent paneli, 
falowników i innych elementów instalacji. Wtedy też zostaną określone parametry 
poszczególnych elementów. 

Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie w całości ogrodzony ogrodzeniem z siatki 
ocynkowanej powlekanej PVC. Na ogrodzeniu przewidziane są wysięgniki jednoramienne z 
drutem kolczastym.  

 

 

 

Fot. 1. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PVC. 

Teren elektrowni fotowoltaicznej nie będzie oświetlony. 

Planowany czas realizacji projektu farmy fotowoltaicznej to 8 do 12 tygodni. 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 
„Głogówek 1” o mocy do 1 MW na powierzchni ok. 1,5 ha przewidywane jest mycie paneli przy 
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użyciu szczotek teleskopowych wodą poddaną procesowi demineralizacji. Wykorzystana woda 
posiada doskonałe właściwości myjące oraz potrafi bez żadnych śladów (smug) wyparować 
z  czyszczonej powierzchni. Dzięki zastosowanej metodzie można zrezygnować ze stosowania 
chemicznych środków myjących. Pozostała część użytej wody odprowadzana będzie do gruntu. 
Odprowadzana woda swoimi parametrami fizyko-chemicznymi nie będzie odbiegała od 
parametrów wód pochodzenia atmosferycznego (wody opadowe i roztopowe). Woda 
wykorzystywana do mycia paneli będzie dostarczana na teren farmy fotowoltaicznej przy użyciu 
autocystern o pojemności ok. 10 m³. 

Regularne mycie urządzeń solarnych takich jak panele fotowoltaiczne pozwala na utrzymanie 
wysokiej wydajności pracy urządzeń. Samooczyszczanie się paneli przy udziale opadów 
atmosferycznych i wiatru jest niewystarczające jak również może być źródłem zanieczyszczania 
ich powierzchni. Stale odkładające się i nieusuwane zanieczyszczenia mogą spowodować 
degradację zewnętrznej powierzchni panelu, co powoduje stały spadek wydajności urządzenia. 

 

Fot. 2. Urządzenie do mycia paneli fotowoltaicznych. 
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4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 
 

Wariant „0” – zaniechanie inwestycji 

Wariant „0” czyli nie podejmowanie przedsięwzięcia oznacza brak zmian w użytkowaniu terenu 
oraz brak oddziaływania na środowisko inne niż dotychczas. Jednocześnie wariant ten nie 
uwzględnia, a nawet wyklucza możliwości osiągnięcia celów globalnych czy europejskich 
związanych ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery dzięki produkcji energii 
elektrycznej z paliw niekopalnych. 

Brak realizacji przedsięwzięcia spowoduje brak produkcji energii elektrycznej z odnawialnego 
źródła energii i wiąże się z koniecznością wytwarzania energii elektrycznej w konwencjonalnej 
energetyce. Może to skutkować w przyszłości koniecznością inwestowania w drogie technologie 
oczyszczania spalin z toksycznych gazów i pyłów w celu dotrzymania zaostrzonych norm 
emisyjnych oraz zwiększonym kosztem z tytułu opłat środowiskowych i koniecznością zakupu 
uprawnień CO2. 

Zgodnie z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami i  opracowaniem „Wskaźniki 
emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej” z grudnia 2018 roku – 
każda MWh wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną obniży emisję o: 

Wskaźnik dla: Wartość wskaźnika kg/Mwh 

CO2 814 

SO2 0,762 

NOX 0,775 

CO 0,277 

Pyłu całkowitego 0,046 

 

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych Polska zobowiązała się do zwiększenia udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku do 15 %. Dotychczasowy 
udział Polski w zakresie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych kształtuje się 
poniżej wytyczonego celu dla Unii Europejskiej, (Dz. U. Nr 478 z dnia 20 lutego 2015). W 
listopadzie 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport, z którego wynikało, że 
osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. Także w listopadzie 2018 r. Główny 
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Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii 
brutto w Polsce spadł w 2017 roku o 0,32 pkt proc. do 11 proc. 

Wariant I - wnioskodawcy 

Wariant I zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznej „Głogówek 1” o mocy do  1  MW, linii SN 
wraz z kablami sterowania, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń 
elektroenergetycznych, produkującej energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest 
promieniowanie słoneczne. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na wydzielonym 
fragmencie działek o nr 664 i 666 na obszarze o łącznej powierzchni 1,5 ha, w gminie Głogówek, 
powiecie prudnickim, województwie opolskim. 

Każdy etap istnienia przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej wiąże się z minimalnym lub 
zerowym oddziaływaniem na środowisko, co wynika z informacji przedstawionych w niniejszej 
Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

Można wykluczyć iż na wyznaczonym terenie nastąpi utrata siedlisk naturalnych zwierząt czy 
ptaków. Ponadto, opierając się na opracowaniu prof. dr hab. P. Tryjanowskiego „Wpływ 
elektrowni słonecznych na środowisko przyrodnicze”, UAM, Poznań, można założyć, że istnienie 
farmy fotowoltaicznej we skazanej lokalizacji, może paradoksalnie przyczynić się do powstania 
alternatywnych miejsc żerowania oraz gniazdowania ptaków. Na terenie planowanej inwestycji 
zostaną podjęte działanie mające na celu dopuszczenie do naturalnej sukcesji ziół i chwastów. 

Wariant najbardziej korzystny  

Jeżeli zostanie wzięty pod uwagę czynnik przewidywanych skutków dla środowiska dla 
poszczególnych wariantów, można wnioskować, że rozwiązanie przedstawione w wariancie I jest 
rozwiązywaniem najkorzystniejszym dla środowiska. 

Dodatkowo, wytwarzanie energii w sposób przyjazny dla środowiska jest argumentem 
przychylnym dla inwestycji proponowanej w wariancie I. Jak już wspomniano wyżej, sama 
elektrownia fotowoltaiczna może stanowić urozmaicenie krajobrazu rolniczego i może być 
korzystna dla gatunków zwierząt i ptaków. 

Co więcej, przedsięwzięcie wpisuje się w podstawowe przeznaczenie terenu zawarte w MPZP oraz 
w podstawowe cele strategiczne i trzy z czterech celów szczegółowych Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek z marca 2016 roku.  

Realizacja celów szczegółowych PGN: 

 Cel 1: Redukcja emisji CO2 w Gminie Głogówek, 

 Cel 2: Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Głogówek, 

 Cel 4: Redukcja zanieczyszczeń do powietrza. 
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5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, 
paliw oraz energii. 
 

5.1 Etap realizacji inwestycji 

Szacunkowe zużycie materiałów, surowców i energii na etapie budowy elektrowni 
fotowoltaicznej o mocy do 1MW: 

Lp. materiał ilość jednostka 

1. beton 5,5 m3 

2. stal 12 ton 

3. olej napędowy 4 m3 

4. 
woda na cele socjalne i 
porządkowe 

5 m3/dzień 

5. energia elektryczna 16 kW/h 
 

5.2 Etap eksploatacji inwestycji 

 

 Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w czasie eksploatacji projektowanego 
przedsięwzięcia będzie wynosiło: 74-80 m³/rok, w tym ok. 70 m³ wody bezpowrotnie 
zużytej na cele technologiczne (mycie paneli fotowoltaicznych),  

 Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 1,2 m³/rok jako paliwo do maszyn 
służących do mycia paneli, 

 Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 80 kW/rok – zużycie na 
potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej w czasie eksploatacji. 

Elektrownia fotowoltaiczna wykorzystuje energię elektryczną do zasilania urządzeń stanowiących 
elementy instalacji. Energia ta pobierana jest bezpośrednio z sieci w przypadku przestoju 
elektrowni lub pobierana automatycznie w trakcie produkcji energii przez elektrownię 
(elektrownia stanowi układ samowystarczalny energetycznie). 

W trakcie funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej i jej infrastruktury towarzyszącej nie będą 
powstawać odpady.odliwiania oraz zbierania i transportu tego typu odpadów, i wywożone na 
składowiska odpadów. 

W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystywania surowców i materiałów 
mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.  
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Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów, 
emisjami zanieczyszczeń do powietrza, ani emisją hałasu. Oddziaływania te będą występowały 
wyłącznie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia. 

6. Rozwiązania chroniące środowisko. 
 

Elektrownia fotowoltaiczna jest przedsięwzięciem proekologicznym, produkującym energię 
z  odnawialnego źródła energii, jakim jest energia słoneczna. W przeciwieństwie do produkcji 
energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny oraz ropa 
naftowa, nie generuje zanieczyszczeń do powietrza w postaci: 

 gazów: dwutlenku siarki (SO₂), tlenków azotu (NOₓ), tlenku węgla (CO), 

 metali ciężkich: generowanych w wyniku spalania paliw stałych: ołowiu (Pb), 
kadmu (Cd), cynku (Zn), przyczyniając się tym samym do poprawy stanu 
powietrza. 

Elektrownia słoneczna, produkując energię z promieniowania słonecznego, przyczynia się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na skalę oraz rodzaj inwestycji, nie będzie 
wykazywało negatywnego wpływu na środowisko. 

W projekcie budowlanym zostaną określone materiały i dokładne parametry dla planowanej 
instalacji. 

Prace budowlane należy prowadzić poza sezonem wędrówek ptaków w celu ich niepłoszenia. 
W  przypadku prac budowlanych istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia płazów i gadów 
w  wykopach. Zaleca się nie prowadzenie prac w czasie aktywności gadów i płazów. W przypadku 
prowadzenia budowy w innym czasie, nie należy zostawiać nie zakopanych dołów do dyspozycji 
zwierząt, a jeżeli  zwierzęta dostaną się do wykopów, konieczne jest wyciągnięcie ich 
i  odstawienie w bezpieczne dla nich miejsce. 

Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli fotowoltaicznych zwiększy absorbcję 
energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła 
od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu. 

Dla wszystkich urządzeń, przez które przepływa prąd elektryczny, zostanie wykonana izolacja 
okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem. 
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6.1 W zakresie ochrony środowiska wodno- gruntowego 

Podczas eksploatacji elektrowni słonecznej odprowadzane będą jedynie ścieki opadowe 
z  powierzchni zajętej przez elektrownię. 

W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe w czasie budowy 
instalacji, należy chronić wody powierzchniowe przed spływami zanieczyszczeń i zapewnić 
swobodny przepływ wód poprzez: 

 dobrą organizacje prac, 

 szkolenia wykonawców,  

 korzystanie ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzętu.  

Magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji konserwacji sprzętu, 
w celu minimalizacji niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, będzie 
odbywało się poza miejscem realizacji prac. 

 W celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego 
na wypadek awarii, pod transformatorami znajdować się powinny szczelne misy olejowe, będące 
w stanie zmagazynować 100% oleju, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej 
nie przedostał się do środowiska gruntowo -wodnego.  

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie odbywał się pobór wody, nie będą powstawały ścieki 
socjalno-bytowe, za wyjątkiem etapu budowy, podczas którego zaplecze budowy będzie 
wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu 
przenośnych toalet typu ToiToi.  

Ścieki socjalno-bytowe z terenów bazy ekipy budującej instalację, będą odbierane przez firmy 
zajmujące się wywozem nieczystości płynnych.  

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części  wód powierzchniowych rzecznych 
oznaczonym europejskim kodem PLRW600017117549 – Swornica, zaliczonym do regionu 
wodnego Dolnej Wisły. 

 

Kod JCWP Nazwa 
JCWP 

Stan/ 
potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
JCWP 

Ocena ryzyka 
niespełnienia 
celów 
środowiskowych 

Cel środowiskowy 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

RW600017117549 Swornica Dobry Dobry Zły Zagrożona  Dobry 
potencjał 
ekologiczny 

Dobry 
stan 
chemiczny 
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6.2 W zakresie ochrony wód podziemnych 

Zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone poprzez 
zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, właściwą technologię 
prac budowlanych oraz wybór lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie 
wrażliwymi na zanieczyszczenia. 

Teren zostanie zabezpieczony i wyposażony w system odbioru i odprowadzenia ścieków 
bytowych oraz odpadów. 

Drobne naprawy, w przypadkach koniecznych, będą realizowane tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych, przystosowanych, spełniających wymóg zabezpieczenia gruntu i wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi (stosowanie mat 
ekologicznych). 

Działki o numerze ew. 664 i 666 położone są w jednolitej części wód podziemnych dorzecza Odry 
w regionie wodnym Środkowej Odry o kodzie PLGW6000127. 

Stan ilościowy Dobry 

Stan chemiczny Dobry 

Ogólna ocena stanu JCWPd Dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 

środowiskowych 

Zagrożona 

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

Przyczyny antropogeniczne: Oddziaływanie 

zakładów przemysłowych (Kędzierzyn Koźle, 

Opole, Krapkowice) oraz obszarów 

intensywnego użytkowania rolniczego na jakość 

wód podziemnych mogące powodować 

podwyższenie zawartości związków azotu oraz 

chlorków i siarczanów. Obniżenie zwierciadła 

użytkowych poziomów wodonośnych na skutek 

odwodnień górniczych. 

 

6.3 W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 

Podstawowym źródłem emisji pyłów i substancji do powietrza będzie praca urządzeń i maszyn 
wykorzystywanych przy budowie (wbijarki słupów stalowych, samochody dostawcze). 
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Minimalizacja emisji spalin będzie zapewniona poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów 
samochodowych: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów, a drogi 
utrzymywane będą w stanie ograniczającym pylenie. 

Jako działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania na powietrze w fazie budowy poleca 
się stosowanie w pełni sprawnego sprzętu, ograniczanie czasu pracy sprzętu do niezbędnego 
minimum oraz prowadzenie prac w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu wtórne 
pylenie (zraszanie powierzchni nieutwardzonych przy długotrwałych suszach w okresie letnim). 

6.4 W zakresie gospodarki odpadami 

W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje się wyznaczenie 
miejsc gromadzenia odpadów powstających podczas wykopów oraz selektywne gromadzenie 
powstałych odpadów komunalnych. 

Należy wyznaczyć i oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych miejsce, 
gdzie tymczasowo magazynowane będą odpady (teren utwardzony, zadaszony lub zamknięty, 
ogrodzony). 

Materiały opakowaniowe należy selektywnie magazynować, nie dopuszczając do niewłaściwego 
postępowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania. W przypadku awarii 
sprzętu, których skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu należy podjąć postępowanie 
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.  493, z późn. zm.). 

W przypadku odpadów niebezpiecznych (sorbentów, materiałów filtracyjnych, w tym filtrów 
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami PCB) 
wytworzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. 

Powstałe podczas prowadzenia prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu 
przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. 

Na etapie likwidacji odpadów – postępowanie z nadmiarem mas ziemnych, będzie uwzględniać 
konieczność zachowania wymaganych standardów jakości, wynikających z Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 135). 

6.5 W zakresie ochrony przed hałasem 

Na etapie realizacji inwestycji będą występowały krótkotrwałe uciążliwości wynikające z emisji 
hałasu przez pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące budowę instalacji. Emisja 
hałasu będzie miała charakter punktowy i chwilowy. 
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Wykonywanie prac budowlanych będzie odbywać się wyłącznie w porze dziennej. 

Transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury 
technicznej prowadzony będzie wyłącznie w porze dnia. 

Zaplecze budowy należy zlokalizować na terenie położonym w możliwie największej odległości 
od zabudowy mieszkaniowej. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 180 m od zabudowy mieszkaniowej 
i  zagrodowej. 

Po zakończeniu prac budowlanych, funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie 
powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych natężeń hałasu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

Rozwiązania chroniące środowisko będą stosowane w trakcie realizacji inwestycji. 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska 
substancji i energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących 
środowisko. 
 

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz odwracalność  procesów zachodzących podczas 
funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej, eksploatacja projektowanej elektrowni nie będzie 
wiązała się z naruszeniem standardów jakości środowiska. 

Na etapie eksploatacji elektrownia słoneczna jest inwestycją w pełni ekologiczną. Jej praca nie 
wiąże się z powstawaniem odpadów, hałasu ani wibracji. 

Potencjalnie negatywne oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia, polegającego na 
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Głogówek 1” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami 
sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 664 i 666 obręb 
Winiary, gmina Głogówek.” wystąpi w czasie budowy przedsięwzięcia. 

7.1 Faza budowy 

 

 Emisja substancji do powietrza 

Z przeprowadzonej przez Inwestora analizy możliwego potencjalnego oddziaływania planowanej 
inwestycji na środowisko wynika, iż emisja zanieczyszczeń do powietrza wystąpi jedynie na etapie 



     WWS  P o z n a ń  S p .  z  o . o .  

 
 

 
WWS Poznań Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 4A, 87-100 Toruń, 
tel. +48 652 89 10 

web.www.w-solar.pl 

NIP 8792670021                                        REGON 341403596                                                                                                                 

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu,                       VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453766 

 
    19 
 

budowy instalacji oraz likwidacji przedsięwzięcia i może mieć miejsce jedynie podczas: transportu 
materiałów, pracy sprzętu technicznego i maszyn. 

Transport niezbędnych elementów elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów 
ciężarowych oraz praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miał wpływ na 
jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji elektrowni słonecznej oraz terenach 
sąsiadujących z trasami przejazdów. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, 
ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe. 

Teren, na którym planowana jest inwestycja, nie jest objęty ochroną akustyczną. 

Przedmiotem emisji substancji do powietrza są najczęściej: pyły mineralne, produkty spalania 
paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. 

Maszyny takie jak wbijarka słupów metalowych, samochody ciężarowe spalają olej napędowy w 
silnikach wysokoprężnych i powodują emisje tlenków azotu, tlenków węgla i węglowodorów 
alifatycznych oraz aromatycznych do powietrza, a także emisja tlenków siarki (olej napędowy). 

W trakcie montażu instalacji będzie miała miejsce emisja niezorganizowana. 

Ze względu na charakter rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia w powietrzu atmosferycznym 
można określić jako ulegające szybkiemu rozproszeniu. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, 
krótkoterminowego i chwilowego. 

W wyniku zakończenia prac budowlanych, zaprzestaniu pracy maszyn oraz transportu, 
unieruchomieniu źródeł emisji, stan sanitarny powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na 
poziomie tła, wróci do stanu przed realizacyjnego. 

 

 Emisja odpadów 

Powstanie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wiąże się 
z  powstawaniem odpadów na etapie budowy. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z  dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923) odpady budowlane 
zakwalifikowane zostały w większości do grupy 17. 

Prawidłowa gospodarka odpadami, zgodnie z zasadami prewencji, polega na zapobieganiu 
powstawania lub minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Dalszym etapem jest  
odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, a 
dopiero ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne składowanie 
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odpadów, których unieszkodliwianie było nieefektywne (niemożliwe) z przyczyn 
technologicznych. 

Inwestor zobowiązuje się do przekazania zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, 
posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu odzysku, a następnie 
recyklingu i w razie konieczności składowania powstałych odpadów. 

W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy Inwestor wyznaczy 
miejsca na segregacje i gromadzenie odpadów powstających podczas prac montażowych 
i  wykopów oraz na odpady typu komunalnego. Inwestor zobowiązuje się do sukcesywnego 
wywożenia odpadów z wykopów i prac montażowych oraz odpadów komunalnych. 

 Emisja hałasu 

Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas 
budowy elektrowni fotowoltaicznej, będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także 
samochody osobowe i ciężarowe.  

Zasięg przestrzenny hałasu będzie oddziaływać na odległość poniżej 50 m. Ze względu na 
lokalizację przedsięwzięcia, prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Najbliższa 
zabudowa znajduje się w odległości ok. 180 m w kierunku północno- zachodnim od planowanego 
terenu inwestycji. 

W celu ograniczenia emisji hałasu zaleca się, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac 
montażowych posługiwały się nowoczesnym i sprawnym sprzętem o niskiej emisji hałasu. 

Z uwagi na krótkotrwałą emisję hałasu, faza budowy nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. 
Teren, na którym planowana jest budowa przedsięwzięcia, nie jest objęty ochroną akustyczną. 

Zjawisko występowania hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, 
a  wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po 
zakończeniu prac związanych z budową elementów elektrowni fotowoltaicznej. 

7.2 Faza eksploatacji 

 Emisja substancji do powietrza 

Elektrownia fotowoltaiczna nie powoduje emisji substancji do powietrza, nie uwalnia 
zanieczyszczeń w związku z jej eksploatacją, jest instalacją bezemisyjną. 

Mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się może 1 lub 2 razy w roku, co będzie wiązało 
z  przyjazdem firmy serwisowej i emisją do powietrza związków pochodzących z paliw w silnikach 
samochodowych oraz pylenia przez niekorzystne działanie spalania paliw. Inne niekorzystne 
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działanie to możliwość przedostawania się do ziemi paliw i olejów wskutek nieszczelności 
układów oraz innych płynów eksploatacyjnych. 

Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej ma charakter 
marginalny i przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, nie będzie wywierała 
szkodliwego wpływu na środowisko. 

 Emisja hałasu 

Planowane przedsięwzięcie w postaci elektrowni fotowoltaicznej na etapie eksploatacji nie jest 
emitorem hałasu. Wpływ prac serwisowych i konserwacyjnych (mycie paneli 1-2 razy do roku) 
nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego jakości środowiska. Dla projektowanej 
elektrowni fotowoltaicznej „Głogówek 1”o mocy do 1 MW nie projektuje się zastosowania 
nawiewnego systemu chłodzącego z użyciem wentylatorów, które mogłyby być emitorem hałasu. 
Chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg 
powietrza atmosferycznego. 

 Emisja do środowiska wodno-gruntowego 

W celu uniknięcia przedostania się oleju lub benzyny do środowiska wodno-gruntowego (na 
wypadek awarii) z pojazdów pracujących na terenie elektrowni fotowoltaicznej w związku 
z  myciem paneli, należy: 

 korzystać z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, których stan 
techniczny nie budzi zastrzeżeń, co ograniczy ryzyko wycieku/awarii, 

 z uwagi na lokalizację elektrowni słonecznej na polu, z dala od źródeł zanieczyszczeń, 
mycie paneli fotowoltaicznych będzie odbywało się 1-2 razy do roku przy użyciu wody 
zdemineralizowanej bez dodatku detergentów. 

 
Wszystkie transformatory zostaną zabezpieczone szczelną misą olejową na wypadek 
wycieku/awarii, będącą w stanie zmagazynować 100 % przedostającego się oleju, zgodnie z 
polską normą PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV”. 

 Emisja odpadów 

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi ok. 25 lat. Etap eksploatacji elektrowni 
fotowoltaicznej nie przewiduje powstawania odpadów. Zużyte lub uszkodzone panele 
fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. Inwestor zobowiązuje się do przekazania 
odpadów specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i 
odzysku odpadów. 
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Efekt olśnienia 

Olśnienie jest to chwilowe oślepienie, które może być spowodowane odbiciem światła np. od 
karoserii samochodu czy od powierzchni wody. 

Panele fotowoltaiczne pokryte są szkłem hartowanym, jednocześnie mocno przezroczystym 
zapobiegającym wpływowi warunków pogodowych, w szczególności gradu, zanieczyszczeń oraz 
uszkodzeń mechanicznych, na strukturę krzemu. 

Aby zachodził efekt fotowoltaiczny w sposób efektywny, konieczne jest stosowanie szkła 
antyrefleksyjnego). Zastosowanie jedynie powierzchni o wysokim albedo (szkło) uniemożliwiłoby 
absorbcję promieni słonecznych i  możliwość zachodzenia efektu fotowoltaicznego w sposób 
efektywny. 

Bardzo niewiele jest w literaturze opisów wpływu efektu olśnienia, jaki mogłyby powodować 
panele fotowoltaiczne na ptaki. Powierzchnia planowanej elektrowni słonecznej wynosić będzie 
ok. 1,5 ha (moc do 1 MW). Podobne powierzchnie elektrowni fotowoltaicznych opisane zostały 
dla elektrowni słonecznych w pobliżu lotnisk na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Ptaki wykorzystują cień rzucany przez zamontowane, stojące na ziemi panele. Brak jest informacji 
o kolizji awifauny z panelami fotowoltaicznymi, które mogłyby być spowodowane pomyleniem 
ich np. z powierzchnią wody. Wskazuje się natomiast na liczne zajmowanie terenów wokół 
lotnisk, gdzie zlokalizowane zostały elektrownie słoneczne, przez ptaki o małej masie, szczególnie 
w porze letniej. 

Mniej chętne zajmowanie terytorium elektrowni słonecznych przez awifaunę o wysokim pułapie 
lotu mogłoby wskazywać na mniejsze wykorzystanie areałów zajętych przez farmę 
fotowoltaiczną przez ptaki o większej masie, przystosowanych do lotów długodystansowych oraz 
skalę występowania efektu olśnienia nie zagrażającego ruchowi samolotowemu oraz latającym 
ptakom. 

Zastosowanie szkła antyrefleksyjnego zwiększy absorbcję energii promieniowania słonecznego 
oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. 

Z uwagi na bardzo niskie wykorzystanie terenu planowanej lokalizacji elektrowni słonecznej przez 
ptaki, ryzyko wystąpienia efektu olśnienia mogącego spowodować kolizję awifauny z planowaną 
elektrownią fotowoltaiczna, a tym samym wystąpienie efektu skumulowanego, jest bardzo małe. 

W przypadku zajmowania obszaru elektrowni fotowoltaicznej przez ptaki o niewielkiej masie, 
nisko latających, jak wskazują badania na amerykańskich farmach, nie występuje ryzyko 
niezauważenia elektrowni fotowoltaicznej w wyniku olśnienia. 
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Prądy konwekcyjne 

Konwekcja jest to przenoszenie ciepła przez prądy powietrza lub cieczy, wywołane różnicą 
temperatur. W konwekcji naturalnej ruch powietrza następuje w wyniku grawitacji, gdyż gorąca 
część rozszerza się i ma mniejszą gęstość, a zimniejsza część o większej gęstości opada poniżej 
cieplejszej. Jest jednym ze sposobów oddawania energii cieplnej przez organizmy żywe. Zjawisko 
to występuje, gdy powierzchnia organizmu jest cieplejsza od otaczającego je powietrza. 

Powierzchna projektowanej elektrowni fotowoltaicznej „Głogówek 1” ok. 1,5 ha, jest zbyt mała, 
aby przyczynić się do powstawania prądów konwekcyjnych, które mogłyby być wykorzystywane 
przez ptaki. Panele fotowoltaiczne umieszczane na metalowych stelażach nie tworzą zamkniętej 
powierzchni dla przepływającego powietrza, zachowany jest jego swobodny obieg. 

Powierzchnia planowanej elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na zmianę prądów 
konwekcyjnych analizowanego obszaru. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

W związku z produkcją i przesyłem energii elektrycznej na etapie eksploatacji elektrowni 
fotowoltaicznej, będzie występowało promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, które 
jest związane z przepływem prądu elektrycznego przez przewodnik. 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych, dla zakresu częstotliwości jakie wytwarza generator elektrowni 
fotowoltaicznej, wynosi 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola magnetycznego. 

Zasięg oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego zależy od napięcia, prądu płynącego 
w  przewodzie, przekroju przewodów fazowych oraz wysokości zawieszenia przewodów nad 
powierzchnią ziemi. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego dla elektrowni fotowoltaicznych będą: 

 stacja transformatorowa, 

 linie średniego napięcia, 

 przepływ prądu w przewodniku paneli fotowoltaicznych. 
 

Rozpatrując teoretyczną sytuację z użyciem przewodu elektrycznego zastosowanego jako 
napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne (SN), przez które przepływa prąd elektryczny 
o  wartości 21 kV, można wyliczyć, że natężenie pola magnetycznego na wysokości 180 cm nad 
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ziemią wyniesie najwyżej około 1,9 A/m. Otrzymana wartość pola magnetycznego na wysokości 
180 cm nad powierzchnią terenu jest ponad 30-krotnie niższa od norm obowiązujących w Polsce. 

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
pól elektroenergetycznych. 

 

7.3 Faza likwidacji 

Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz 
z  infrastrukturą towarzyszącą oraz rekultywacji terenu zajmowanego stalową konstrukcję pod 
farmę fotowoltaiczną. 

Rekultywacja będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przed 
realizacyjnego, uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku 
prowadzenia wykopów. 

Emisja substancji do powietrza 

Transport odpadów z elektrowni fotowoltaicznej oraz infrastruktury towarzyszącej będzie 
niekorzystnie wpływać na środowisko poprzez emisję substancji do powietrza, szczególnie 
w  procesie spalania paliw przez samochody ciężarowe służące do wywozu odpadów oraz 
urządzenia i maszyny służące do demontażu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

Proces spalania paliw powoduje emisje substancji wykazujących: 

 brak szkodliwego działania (O₂, N₂, H₂) 

 bezpośredni brak szkodliwego działania (CO₂, CH₄, NH₄, N₄O) 

 negatywny wpływ na zdrowie organizmów (CO, NOₓ, CₓHₓ, PM, metale ciężkie). 

Pogorszenie stanu powietrza będzie ograniczone terytorialnie oraz krótkotrwałe, związane 
z  likwidacją oraz budową elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i nie 
wpłynie na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza. 

Emisja hałasu  

Emisja hałasu związana z etapem likwidacji planowanej inwestycji nie będzie znacząco różnić się 
od emisji hałasu podczas fazy budowy. Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie 
inwestycyjnym i w jego okolicach podczas rozbiórki elementów wchodzących w skład 
przedsięwzięcia, będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe 
i ciężarowe. Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 90-105 dB(A), jednak będzie to 
zjawisko krótkotrwałe. 
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Zasięg przestrzenny hałasu będzie oddziaływać na odległość do 50 m. Ze względu na lokalizację 
przedsięwzięcia, prace prowadzone będą w ciągu dnia. Najbliżej zlokalizowane zabudowania 
znajdują się w odległości ok. 180 m w kierunku północno-zachodnim  od planowanej inwestycji. 

Aby ograniczać jego emisję, zaleca się, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac 
demontażowych posługiwały się nowoczesnym i sprawnym sprzętem o niskiej emisji hałasu, 
jedynie w porze dziennej. 

Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, 
a  wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po 
zakończeniu prac związanych z usuwaniem elementów elektrowni fotowoltaicznej. 

Wytwarzanie odpadów 

Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z demontażem wielu 
podzespołów elektrowni fotowoltaicznej, w skład których wchodzi wiele wartościowych 
materiałów – żelazo, krzem, miedź, stal, aluminium. Materiały te powinny zostać przekazane 
zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie 
z zasadą prewencji, w celu ich odzysku, a następnie recyklingu. 

Wśród innych odpadów, jakie powstaną podczas demontażu instalacji fotowoltaicznej, znajdą się 
między innymi: gruz, gleba, tworzywa sztuczne, ceramika, materiały izolacyjne oraz oleje i płyny 
robocze. Gruz i gleba mogą zostać wykorzystane do uzupełnienia ewentualnych ubytków mas 
ziemnych. Odpady niebezpieczne zostaną unieszkodliwione przez niezależne podmioty 
posiadające zezwolenia w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami. 

Inwestor zwróci szczególną uwagę, aby likwidacja przedsięwzięcia i przeprowadzenie 
kompleksowej rekultywacji terenu przywróciło pierwotny stan krajobrazu sprzed realizacji 
inwestycji. 

Przy prawidłowym wykonaniu rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik 
(BAT) oraz zgodnym z prawem zagospodarowaniem odpadów, nie prognozuje się negatywnego 
wpływu odpadów powstających w fazie likwidacji elektrowni fotowoltaicznej na środowisko 
naturalne. 
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8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 
 

Oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznej na poszczególne komponenty środowiska będzie 
miało charakter lokalny i ograniczy się do powierzchni działek 664 i 666 , zgodnie z Konwencją o 
ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. nr 96 poz. 
1110) i art. 58-70 ustawy – Prawo ochrony środowiska nie zachodzą przesłanki do 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym. 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach 
ekologicznych znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 
 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się  formy ochrony przyrody podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ani korytarze ekologiczne. Najbliżej 
zlokalizowane formy ochrony przyrody to Las Głubczycki – Obszar Chronionego Krajobrazu w 
odległości ok. 10 km oraz Specjalny Obszar Ochronny Natura 2000 – Żywocickie Łęgi oddalony ok. 
13,5 km. 

W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane 
ochronie gatunkowej. 

Realizacja przedsięwzięcia nie narusza przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt, 
roślin, grzybów, których wykaz zawierają następujące akty prawne: 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2183) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1408) 
 

Ze względu na rodzaje i wielkości emisji możliwe do wystąpienia na etapie realizacji, jak również 
na etapie eksploatacji oraz ich możliwy zasięg stwierdza się, że nie wystąpi znaczące 
oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie przyrody. 
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10. Informacja o przedsięwzięciach  realizowanych 
i  zrealizowanych,  znajdujących  się  na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania  
przedsięwzięcia  lub  których  oddziaływania  mieszczą  się 
w  obszarze  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia –w 
zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej „Głogówek 2” o 
mocy do 1 MW znajdującej się na wydzielonych fragmentach działek 723,1000,1001,1004. 
 
 

 
Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia może dojść do kumulacji ruchu pojazdów ciężkich 
i osobowych. Ruch ten można uznać za pomijalny. Zarówno na etapie budowy jak i realizacji 
będzie to do 3 pojazdów ciężkich i dostawczych dziennie i do 4 pojazdów osobowych. Zjawisko 
występowania kumulacji hałasu, wibracji, emisji do powietrza związanych z kumulacją ruchu 
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pojazdów na etapie budowy i likwidacji inwestycji będzie miało charakter krótkotrwały i 
ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią 
całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową i rozbiórką elementów elektrowni 
fotowoltaicznej. 
Na etapie eksploatacyjnym w związku z ograniczeniem obszaru oddziaływania przedsięwzięcia do 
wydzielonego fragmentu działek 664 i 666, na którym realizowana będzie inwestycja i do którego 
inwestor będzie posiadał tytuł prawny nie dojdzie do kumulacji oddziaływań z żadnymi 
zrealizowanymi, realizowanym oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. 
Łączna powierzchnia ogrodzonego obszaru obydwu inwestycji będzie wynosiła ok. 3,4 ha. 

11. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej 
i budowlanej. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 

poz. 627 z późn. zm.) przez pojęcie: 

• „poważnej awarii” – rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 

z  opóźnieniem; 

• „poważnej awarii przemysłowej” – rozumie się poważną awarię w zakładzie; 

Ze względu na charakter instalacji, brak składowania materiałów w tym materiałów 

niebezpiecznych, brak składowania odpadów produkcyjnych. Nie występuje możliwość poważnej 

awarii ani poważnej awarii przemysłowej. 

Katastrofa budowlana polega najczęściej na częściowym bądź całkowitym zawaleniu się 

wznoszonego lub istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Może nastąpić w wyniku 

zjawisk pogodowych, błędu konstrukcyjnego budynku lub celowej działalności człowieka. W celu 

zminimalizowania możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej operator instalacji będzie: 

• wykonywać regularne prace remontowe i konserwacyjne, 

• eksploatować obiekty i urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób trzecich, nieuprawnionych, 

• wykonywać regularne przeglądy techniczne instalacji i infrastruktury. 
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Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie realizować zadania zgodne 

z  zrównoważonym rozwojem przy wykorzystywaniu najlepszych dostępnych technik co będzie 

wpływać na minimalizację możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej 

i  budowlanej. 

12. Przewidywane  ilości i rodzaje  wytwarzanych  odpadów  oraz  
ich wpływie na środowisko. 
 

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi ok. 25 lat. Etap eksploatacji elektrowni 
fotowoltaicznej nie przewiduje powstawania odpadów. Zużyte lub uszkodzone panele 
fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. Inwestor zobowiązuje się do przekazania odpadów 
specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku 
odpadów. 

13. Możliwość wystąpienia konfliktów społecznych. 
 

Konflikty społeczne nie są nieodłączną częścią realizacji instalacji OZE, w tym przypadku farm 
fotowoltaicznych, jednak nie można wykluczyć ich występowania. Podstawą ich rozwiązywania 
jest komunikacja. Dialog ze społecznością lokalną tzn. władzami gmin, właścicielami gruntów 
sąsiadujących z planowaną inwestycją jest najczęściej działaniem wystarczającym. Przejrzystość 
stosowanych działań oraz rzetelne informowanie zainteresowanych stron pozwoli na uniknięcie 
nieporozumień na linii inwestor – społeczność lokalna. Wg najnowszych badań przedstawionych 
w opracowaniu pod tytułem „Podręcznik dobrych praktyk” (M. Reichel,  
J. Muszyński, 2012) ok. 82 % respondentów zadeklarowało poparcie dla projektów OZE 
związanych z produkcją energii z promieni słonecznych. 
 
Projekty OZE takie jak budowa farm fotowoltaicznych powinny być postrzegane przez gminę jako 
szansa. Korzyści dla gminy to nie tylko dodatkowe przychody z podatków, ale także możliwość 
stworzenia jej nowego wizerunku-wizerunku gminy, która jawi się w oczach potencjalnych 
inwestorów jako gmina nowoczesna, otwarta na innowacyjne rozwiązania. 
 
 
 
 



     WWS  P o z n a ń  S p .  z  o . o .  

 
 

 
WWS Poznań Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 4A, 87-100 Toruń, 
tel. +48 652 89 10 

web.www.w-solar.pl 

NIP 8792670021                                        REGON 341403596                                                                                                                 

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu,                       VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453766 

 
    30 
 

14. Wnioski. 
 

Technologia fotowoltaiczna jest najczystszą znaną obecnie człowiekowi metodą pozyskiwania 
energii. Jest technologią nieinwazyjna i bezemisyjną.  Po zakończeniu pracy farmy fotowoltaicznej 
praktycznie wszystkie elementy podlegają procesowi wtórnego przetworzenia, gdyż składają się 
przede wszystkim z pierwiastków łatwo dostępnych, tj. krzem. 
 
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego a realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wypełnieniem podstawowej funkcji i 
przeznaczenia obszaru w MPZP. 
 
Z racji niewielkiej wysokości konstrukcji nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz. 
 
 
 
 
 
 
 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządził zespół autorów pod kierownictwem – 
mgr inż. Żaneta Tylingo. Data sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia 15.07.2019 r. 
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