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Wójt Gminy Kawęczyn     Kawęczyn, dnia 24-03-2022 r.  

ROŚ.OŚ.6220.9.2021 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania 

na środowisko z dodatkowymi wskazaniami 

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 64 ust. 1 pkt.1, 2 i 4, art. 

82 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 84, art. 85 ust1, ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

735) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

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

(Dz.U nr 2019 poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: 

ELEKTROWNIE MPA12 SP. z o. o. ul. Fabryczna 14, 62-065 Grodzisk 

Wielkopolski (adres do korespondencji: ul. Folwarczna 62, 97-300 

Piotrków Trybunalski) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ 

(EPV CZACHULEC NOWY) O ŁĄCZNEJ MOCY DO 4MW (w tym także 

etapowo), WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na 

działkach o nr ewid. 86, 67/1 i 70 obręb CZACHULEC NOWY w Gminie 

Kawęczyn”, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Turku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. 

S T W I E R D Z A M 

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej 

(EPV Czachulec Nowy) o łącznej mocy do 4 MW (w tym także 
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etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o 

nr ewid. 86, 67/1 i 70 obręb Czachulec Nowy w Gminie Kawęczyn”: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie elektrowni fotowoltaicznej o 

mocy do 4 MW włącznie na działkach o nr ewid. 86, 67/1 i 70 obręb Czachulec 

Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki. Elektrownia będzie obejmowała: do 13 333 

sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 300–2000 Wp, do 4 sztuk 

falowników centralnych i do 160 sztuk falowników rozproszonych, do 4 sztuk 

kontenerowych stacji transformatorowych, do 4 sztuk magazynów energii o łącznej 

mocy 40 MWh, string-boxy, konstrukcje wsporcze do montażu paneli 

fotowoltaicznych nachylone w kierunku południowym lub innym optymalnym, 

infrastruktura techniczna w tym m.in. linia kablowa nn łącząca poszczególne sekcje 

elektrowni ze stacja transformatorową (na głębokości wykopu do 1,2m), plac 

manewrowy, drogi wewnętrzne, system monitoringu a także ogrodzenie oraz pas 

zieleni. Wysokość całkowita projektowanych obiektów nie przekroczy 5 m nad 

poziomem gruntu. Wnioskodawca dopuszcza realizację przedsięwzięcia etapowo. 

Łączna powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie będzie wynosić 

do 4,22 ha. Wnioskodawca dopuszcza realizację przedsięwzięcia etapowo. 

II. Konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań na 

etapie tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i 

eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:  

1. Pod farmę fotowoltaiczną (EPV CZACHULEC NOWY) o łącznej mocy do 4 MW 

wraz z jej infrastrukturą przeznaczyć do 4,22 ha sumarycznej powierzchni 

działek nr ewid. 86, 67/1 i 70, obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn.  

2. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz 

ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. 6:00 – 22:00.  

3. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. 

4. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 

m przerwy między ogrodzeniem a gruntem. 

5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac 

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w 
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bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed 

zasypaniem wykopów. 

6. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej. 

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

krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi. 

8. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie 

używać gatunków roślin obcego pochodzenia. 

9. Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków roślin. 

10. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 

15 lutego. Należy prowadzić w dni suche (kiedy aktywność płazów jest 

mniejsza) ku brzegom powierzchni koszonej (w celu umożliwienia zwierzętom 

ucieczki). 

11. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej 

ogrodzenia. 

12. Wzdłuż północno-zachodniej granicy działki, tj. od strony zabudowy 

zagrodowej znajdującej się na dz. nr ewid. 87 wykonać pas zieleni osłonowo - 

izolacyjnej o długości co najmniej 60 m i szerokości co najmniej 3 m. Pas 

zieleni należy wykonać z nasadzeń drzew i krzewów. Do nasadzeń nie używać 

gatunków obcego pochodzenia 

13. Kontenerowe stacje transformatorowe w liczbie do 4 sztuk oraz do 4 sztuk 

magazynów energii zlokalizować na terenie inwestycji w systemie 

rozproszonym.  

14. Inwertery w systemie rozproszonym w liczbie do 160 sztuk zlokalizować na 

konstrukcjach wsporczych paneli od ich wewnętrznej strony. 

15. W przypadku zastosowania inwerterów centralnych - w liczbie do 4 sztuk 

umieścić je w wygłuszających kontenerach. 

16. Transformatory umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. W 

przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator 

wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą 

objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po 

ewentualnej akcji gaśniczej. 
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17. Zapewnić wykonanie szczelnych posadzek w magazynach energii. 

18. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do 

tego celu wodę zdemineralizowaną. Dopuszcza się stosowanie środków 

biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych 

zabrudzeń – z wyjątkiem gruntów położonych w odległości mniejszej niż 25 m 

od zbiornika wodnego i rowu melioracyjnego w przypadku obecności w nim 

wody. 

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

należy rozprowadzać na tereny biologicznie czynne na obszarze inwestycji (bez 

szkód dla terenów sąsiednich). 

20. Na wypadek awarii, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w 

celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska 

wodnogruntowego należy zainstalować pod transformatorami szczelne misy 

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

w sytuacji ewentualnej akcji gaśniczej), wykonane z takich materiałów, aby 

olej lub ciecz izolacyjna nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego, 

natomiast stacje transformatorowe należy zlokalizować w odległości minimum 

25 m od zbiornika wodnego. 

21. Magazyny energii należy ulokować w szczelnych obudowach odpornych na 

działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający środowisko 

gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. 

22. Należy zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, 

zapobiegającej efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. 

23. Ogrodzenie należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający swobodne 

przemieszczanie się przez teren elektrowni fotowoltaicznej płazów i gadów, bez 

podmurówki, pozostawiając wolna przestrzeń minimum 15 cm pomiędzy 

ogrodzeniem a powierzchnia gruntu. 

24. Do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie- bez 

wycieków paliw i olejów. 

25. W czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu 

technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i 

wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 
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26. Tankowanie pojazdów i maszyn, a także ich serwis mogący spowodować 

zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonywać w miejscach o utwardzonej i 

uszczelnionej nawierzchni, wyposażonych w odpowiednie sorbenty, w 

odległości minimum 25 m od zbiornika wodnego i rowu melioracyjnego. 

27. W odległości mniejszej niż 100 m od zbiornika wodnego brzegi wykopów 

należy wyprofilować w sposób umożliwiający wydostanie się z nich płazów i 

gadów lub otaczać tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi (które po 

zakończeniu budowy należy niezwłocznie usunąć) zapobiegającymi wpadaniu 

tych zwierząt do wykopów (w okresie wiosenno-letnim). 

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

poza teren prac budowlanych płazy i gady. 

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

zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych 

 

Uzasadnienie 

25.10.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

dalej Regionalnego Dyrektora, wpłynęło wystąpienie wystąpienia Wójta Gminy 

Kawęczyn z 21.10.2021 r., znak: ROŚ-OŚ.6220.9.2021 w sprawie wyrażenia opinii co 

do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV CZACHULEC NOWY) o łącznej mocy do 

4 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

na działkach o nr ewid. 86, 67/1 i 70, obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn”. Do 

pisma załączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., kopię mapy 

ewidencyjnej, oświadczenie zawierające uzasadnienie, że Wnioskodawca nie jest 

podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem 

wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn zm.) jest organ właściwy 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to jest Wójt Gminy 

Kawęczyn, a także zaświadczenie, że teren na którym planowana jest inwestycja nie 

jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pismem z dnia 

29.11.2021 r., znak: WOO-IV.4220.1756.2021.KJ.3 Regionalny Dyrektor zwrócił się 



6 
 

do Wójta Gminy Kawęczyn o przekazanie Wnioskodawcy zakresu, w jakim powinien 

on uzupełnić k.i.p. 04.01.2022 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Wójta 

Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2021 r., znak: ROŚ-OŚ.6220.9.2021 zawierające 

dostarczone przez Wnioskodawcę uzupełnienie k.i.p. czyniąc zadość wezwaniu.  

Wójt Gminy Kawęczyn planowane przedsięwzięcie zakwalifikował do przedsięwzięć 

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

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) to jest do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.  

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

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, 

cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót 

związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg 

oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność 

oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie 

zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z 

eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz 

usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony 

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

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. 

Uwzględniając przepisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie przedłożonej 

k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy 

fotowoltaicznej o mocy łącznej do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr ewid. 86, 67/1 i 70, obręb 

Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn. Łączna powierzchnia działek objętych wnioskiem 

wynosi ok. 8,1491 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie do 4,22 ha 

przedmiotowych działek. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej 

opinii, bowiem określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania 

przedmiotowego terenu. Wnioskodawca przewiduje montaż do 13 333 sztuk paneli. 
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Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym 

szkielecie stalowym bądź aluminiowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych 

profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezpośrednio w grunt. Dopuszcza się 

również zastosowanie modułów fotowoltaicznych bi – facial zawierające ogniwa, 

które mogą produkować prąd z obydwóch stron. Wnioskodawca planuje zastosować 

również kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 4 sztuk, inwertery w ilości 

do 4 sztuk w przypadku inwerterów centralnych lub do 160 sztuk w przypadku 

zastosowania falowników rozproszonych, magazyny energii w ilości do 4 sztuk oraz 

elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Teren farmy 

zostanie ogrodzony.  

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, 

uwzględniając fakt, iż elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie 

źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 

1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie 

zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji 

substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów 

pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i 

ustanie po zakończeniu prac budowlanych. 

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

przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie 

zlokalizowane na gruncie ornym. Inwestycja będzie zlokalizowana na gruntach RV, 

RVI klasy bonitacyjnej. Z przedłożonej dokumentacji, potwierdzonej przez Wójta 

Gminy Kawęczyn w piśmie z dnia 30.12.2021 wynika, że najbliżej zlokalizowany teren 

chroniony akustycznie to obszar zlokalizowany w kierunku południowo-wschodnim na 

dz. nr ewid. 87, obręb Czachulec Nowy w odległości ok. 20 m od terenu inwestycji.  

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim 

urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. 

Inwestor zadeklarował, że wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone 

do pory dnia. Powyższe ujęto w warunkach niniejszej opinii celem ograniczenia 

uciążliwości akustycznej. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Emitorami 

hałasu na etapie eksploatacji będą inwertery, oraz transformatory umieszczone 

w kontenerowej stacji transformatorowej oraz magazyny energii. Panele 
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fotowoltaiczne nie będą chłodzone mechanicznie. Inwertery będą rozmieszczone na 

powierzchni inwestycji na konstrukcjach wsporczych paneli od ich wewnętrznej 

strony w przypadku inwerterów rozproszonych lub w kontenerach w przypadku 

zastosowania inwerterów centralnych. Inwertery rozproszone będą charakteryzować 

się poziomem mocy akustycznej nieprzekraczającej 60 dB lub 75 dB w przypadku 

zastosowania inwerterów centralnych. Każda stacja transformatorowa będzie 

charakteryzować się poziomem mocy akustycznej nieprzekraczającej 75 dB. 

Dodatkowo stacje będą obudowane w kontenerach. W przypadku magazynów energii 

zakłada się wykorzystać je w postaci akumulatorów kwasowo-ołowiowych i/lub 

akumulatorów litowo-jonowych obudowanych w kontenerach. Poziom mocy 

akustycznej każdego magazynu nie przekroczy 78 dB. Inwestor planuje posadowienie 

magazynów energii i stacji transformatorowych w systemie rozproszonym. Przyjęte 

rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie oddziaływania 

akustycznego znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej opinii. Biorąc 

powyższe pod uwagę, w szczególności niewielką skalę, cechy i parametry 

przedsięwzięcia, posadowienie stacji transformatorowej i magazynów energii w 

kontenerach, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła 

wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na 

granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie. 

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury 

energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 

2448). 

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

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

rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym 

lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu 
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Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących 

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 138) . Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację 

przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia 

katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie 

jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością 

wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń 

ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz 

zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. 

Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, 

a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co 

wpłynie na mitygację zmian klimatu. 

Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś,  

na podstawie k.i.p. ustalono, że na działkach przeznaczonych pod planowane 

przedsięwzięcie nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym 

oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem 

planowanych farm fotowoltaicznych. Tego typu przedsięwzięcia nie znajdują się w 

otoczeniu inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając charakter 

przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie ze 

wskazanymi w niniejszej opinii warunkami, nie przewiduje się wystąpienia 

ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.  

Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. 

wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze 

stałym zapotrzebowaniem na wodę. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów 

bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest 

wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-

kanalizacyjną. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą zbierane w 

szczelne zbiorniki bezodpływowe, które następnie odbierane będą przez 

specjalistyczną firmę a następnie oddawane do najbliższej oczyszczalni ścieków. W 

k.i.p. wskazano, że panele nie będą wymagać czyszczenia, jednak gdy zajdzie taka 

konieczność będą czyszczone za pomocą szczotki na wysięgniku oraz wody 
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zdemineralizowanej bez zastosowania substancji czyszczących, w tym detergentów, 

co zostało uwzględnione w warunkach niniejszej opinii. Dopuszczono stosowanie 

środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych 

zabrudzeń. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne 

lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W celu 

zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się posadowienie stacji 

transformatorowych typu kontenerowego. W razie konieczności zastosowania 

transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana 

szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po 

ewentualnej akcji gaśniczej. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny 

wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w 

niniejszej opinii. Dodatkowo wskazano, aby zapewnić wykonanie szczelnych posadzek 

w kontenerach stacji transformatorowych i magazynach energii. 

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

etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać 

się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach 

szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą 

roboty ziemne, prace związane z montażem paneli. Z uwagi na specyfikę 

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

będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą mogły 

odpady związane z konserwacją paneli, które winny być na bieżąco zabierane przez 

służby dozoru technicznego. W przypadku likwidacji przedsięwzięcie wytwarzane 

będą głównie odpady powstające w związku z prowadzeniem prac rozbiórkowych. Z 

k.i.p. wynika, że odpady powstające na poszczególnych etapach inwestycji będą 

przekazywane uprawnionym podmiotom do gospodarowania odpadami celem w 

pierwszej kolejności ich odzysku. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się 

negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne 

w rejonie zainwestowania. 

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś na 

podstawie analizy k.i.p. stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany 

w pobliżu obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref 
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ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i 

środowiska morskiego, obszarów górskich. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane 

także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o 

dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. nie stwierdzono, 

aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku 

z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś 

stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się 

z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność 

biologiczną. 

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

przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie 

zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.), a 

najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Lipickie Mokradła PLH100025, oddalony o 8 km od przedsięwzięcia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane gruncie ornym, a jego realizacja, 

jak wskazał wnioskodawca, nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. W 

związku z tym, iż na terenie działki znajduje się zwarte zadrzewienie oraz wzdłuż 

granic planowanej elektrowni występują lasy i zadrzewienia, w celu ochrony 

istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu nałożono w niniejszej opinii warunek, aby w 

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

nie należy prowadzić niezależnie od tego czy na jej przeprowadzenie jest wymagane 

zezwolenie. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji podczas wizji terenowej 

przeprowadzonej 20.08.2021 r. w przyległych drzewostanach nie stwierdzono 

obecności gniazd kruków lub ptaków szponiastych. W otoczeniu przedsięwzięcia 

znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa, lasy i zadrzewienia śródpolne oraz 

znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne i rów melioracyjny 

przepływający wzdłuż granic planowanej elektrowni. Na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia nie wyklucza się obsiewu powierzchni elektrowni. Roślinność będzie 

wykaszana i usuwana lub pozostawiana do naturalnego rozkładu. W celu ochrony 
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lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek aby w przypadku obsiewu powierzchni 

biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego 

pochodzenia. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w 

pobliżu zbiorników wodnych, nałożono warunek koszenia terenu elektrowni na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości 

gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca 

oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości 

gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, 

natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca 

października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co 

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

umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także 

pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Na etapie 

prowadzenia prac ziemnych w opinii nałożono warunek regularnych kontroli 

wykopów i uwalniania uwiezionych w nich zwierząt. W celu umożliwienia migracji 

drobnym zwierzętom nałożono w opinii warunek montażu ogrodzenia ażurowego, 

bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a 

powierzchnią ziemi. W celu ograniczenia powierzchniowego spływu biogenów oraz 

substancji chemicznych nałożono warunek rezygnacji ze stosowania nawozów 

sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Aby zmniejszyć efekt olśnienia 

nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, 

co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu minimalizacji oddziaływania 

na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w opinii warunek rezygnacji z ciągłego 

oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Celem ochrony 

krajobrazu wnioskodawca zamierza od strony najbliższej zabudowy zagrodowej 

znajdującej się na dz. nr ewid. 87 wykonać pas zieleni osłonowo-izolacyjnej o 

długości 60 m i szerokości 3 m, co uwzględniono w nałożonych warunkach. Pas 

zieleni wykonany będzie z nasadzeń w 2 rzędach. W celu ochrony bioróżnorodności 

nałożono warunek, aby do nasadzeń nie używać drzew i krzewów gatunków obcego 

pochodzenia. Podjęcie takich działań pozwoli zmniejszyć ryzyko powstania konfliktów 

społecznych. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza 

obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z 
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nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność 

biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, 

w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary 

chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz 

ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani 

pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. 

Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz 

nie  wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

 Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość             

i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość                    

i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań 

z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 

pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie 

będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające 

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

ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie 

ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych „Struga Mikulicka”, o kodzie: PLRW60001718331229 i Jednolitej 

Części Wód Podziemnych o kodzie: PLGW600071, a także w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 (Zbiornik Turek-Konin-Koło-zbiornik porowo-

szczelinowy a utworach kredy górnej, o głębokości zalegania warstwy wodonośnej od 

5 do 150 m, średnio 90 m) . Od północnego-zachodu sąsiaduje z projektowaną 

elektrownia fotowoltaiczną niewielki zbiornik wodny ( o powierzchni ok. 0,06 ha), 

zlokalizowany na działce nr ewid. 66, obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn. Na 

działce inwestycyjnej nr ewid. 86 (obręb Czachulec Nowy) znajduje się rów 

melioracyjny ( sąsiadujący od północy z omawiana inwestycją), którego wody 
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uchodzą do Strugi Mikulickiej, będącej dopływem Teleszyny. Na terenie planowanego 

przedsięwzięcia , na działce inwestycyjnej nr ewid. 86 (obręb Czachulec Nowy), 

zlokalizowane są także zbieracze drenarskie ( urządzenia melioracji wodnych). 

Projektowana inwestycja położona jest poza obszarami narażonymi na 

niebezpieczeństwo powodzi, a także poza obszarami podlegającymi ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1098 ze zm.). 

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz 

jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu 

realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji, stwierdza się brak 

możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, 

powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w 

art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne, a 

określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 

2016 r.(Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). 

Mając powyższe na uwadze orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji. 

 

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o 

zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i 

wniosków nie wniesiono. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od 

daty jej doręczenia.  

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji, o których mowa, w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 247 z późn. zm).  
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Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

3. Termin ten, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega 

etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a 

wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego). 

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.  

Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Kawęczyn. 

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie BIP 

Urzędu Gminy w Kawęczynie pod adresem bip.kaweczyn.pl 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 

2. Strony postępowania.  

Do wiadomości:  

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku. 

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

Oddział w Kole.  

 

Wójt 

Jan Nowak /-/ 
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Załącznik Nr 1 do Decyzji Wójta Gminy Kawęczyn o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, znak ROŚ.OŚ.6220.9.2021 z dnia 24 

marca 2022 r. 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

polegającego na: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (EPV Czachulec 

Nowy) o Łącznej Mocy Do 4 MW (w tym także etapowo), wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 86, 67/1 i 70 Obręb 

Czachulec Nowy w Gminie Kawęczyn” 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie elektrowni fotowoltaicznej o 

mocy do 4 MW na działkach o nr ewid. 86, 67/1 i 70 Obręb Czachulec Nowy, gmina 

Kawęczyn, powiat turecki. Elektrownia będzie obejmowała: do 13 333 sztuk paneli 

fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 300–2000 Wp, do 4 sztuk falowników 

centralnych i do 160 sztuk falowników rozproszonych, do 4 sztuk kontenerowych 

stacji transformatorowych, do 4 sztuk magazynów energii o łącznej mocy 40 MWh, 

string-boxy, konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych nachylone w 

kierunku południowym lub innym optymalnym, infrastruktura techniczna w tym m.in. 

linia kablowa nn łącząca poszczególne sekcje elektrowni ze stacja transformatorową 

(na głębokości wykopu do 1,2m), plac manewrowy, drogi wewnętrzne, system 

monitoringu a także ogrodzenie oraz pas zieleni. Wysokość całkowita projektowanych 

obiektów nie przekroczy 5 m nad poziomem gruntu. Wnioskodawca dopuszcza 

realizację przedsięwzięcia etapowo. Łączna powierzchnia przeznaczona pod 

planowane przedsięwzięcie będzie wynosić do 4,22 ha. Wnioskodawca dopuszcza 

realizację przedsięwzięcia etapowo. Prace budowlane oraz ruch pojazdów będzie 

odbywał się w porze dnia tj. w godz. 6: 00 – 22: 00. Realizacja przedsięwzięcia nie 

wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, 

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

obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności 

poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto 

przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na 

korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 
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