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Sadkowice 07.06.2021 r.

Nasz znak:RK 6220.02.2021

DECYZJA

NR 02/2021

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247.)
- § 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. 2019 poz. 1839),
– art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.
735), po rozpatrzeniu wniosku MM83 SP. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, z dnia 15.01.2021 r.
STWI E R D ZAM
że, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW” realizowanego na działkach o
numerach ewidencyjnych 61/1, 61/2, w miejscowości Bujały, gm. Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie,
oraz na podstawie art. 84 ust. 1a
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247.)
określam warunki i wymagania:
I.

korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. Prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montażowe należy przeprowadzić poza szczytem sezonu
lęgowego ptaków, tj. w terminie od 15 sierpnia do 1 marca. Dopuszcza się przeprowadzenie ww. prac w
innym terminie, jeśli teren będzie utrzymany w stanie zaoranym, bądź w okresie lęgowym, jednakże
należy w tym przypadku przeprowadzić kontrolę przez specjalistę przyrodnika pod kątem zasiedlenia
terenu przez gatunki chronione (1 – 3 dni przed rozpoczęciem prac). W przypadku ryzyka płoszenia
zwierząt gatunków chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie lęgowym oraz w przypadku
zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace należy wstrzymać i uzyskać zezwolenie na odstępstwa
od zakazów w stosunku do gatunków podlegających ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi. \
2. Etap budowy należy ograniczyć w czasie do minimum, a prace budowlane związane z wykonywaniem
wykopów pod linię SN prowadzić w okresach suchych (przy niskim stanie wód) oraz tak, by nie dopuścić
do tworzenia zastoisk wody w wykonanych wykopach.
3. Roboty budowlane należy prowadzić w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00 i organizować w
taki sposób, aby zminimalizować liczbę osób narażonych na hałas o poziomie ponadnormatywnym.
Należy zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu tak, aby urządzenia emitujące hałas o
dużym natężeniu nie pracowały jednocześnie oraz należy przestrzegać zasady wyłączania silników
maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy.
4. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogące
stać się pułapką dla drobnych zwierząt. W przypadku uwięzienia zwierząt, należy podejmować działania
zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe
dla poszczególnych gatunków.
5. W celu ograniczenia efektu tzw. „lustra wody” stosować przerwy technologiczne pomiędzy stołami.
6. Stosować pasywne chłodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza
atmosferycznego, bez użycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.
7. Minimalizować oddziaływanie nocnego oświetlania terenu, poprzez stosowanie lamp ledowych, które
oświetlać będą punktowo jedynie docelowe miejsce; nie stosować ciągłego oświetlania, uruchamianie
oświetlenia winno następować w razie konieczności za pomocą czujników ruchu.
8. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
zaprojektować poza:
a) terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów;
b) terenami cieków wodnych i rowów melioracyjnych;
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c) obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w
tym siedliskami łęgowymi oraz ujściami rzek;
d) obszarami leśnymi;
e) obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami ochronnymi
zbiorników wód śródlądowych;
f) obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin,
grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
obszarami Natura 2000, oraz pozostałymi formami ochrony przyrody;
g) obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.
9. Nie stosować środków chemicznych (np. herbicydów) spowalniających wzrost roślin; wykaszanie
mechaniczne terenu zaleca się prowadzić po 1 sierpnia, po ewentualnym wyprowadzeniu lęgów przez
ptaki oraz po zakończeniu kwitnienia i owocowania roślin. Wykaszanie należy przeprowadzać w dni
suche i słoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegów, aby umożliwić ewentualną ucieczkę
zwierząt i ograniczyć ich śmiertelność.
10. Do mycia paneli stosować czystą wodę lub wodę demineralizowaną bez zastosowania żadnych dodatków
w tym detergentów (w przypadku ekstremalnych zabrudzeń powierzchni paneli dopuszcza się użycie
środków biodegradowalnych).
11. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji, należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany
sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach
odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed
dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać firmom
posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
II. dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym
1. Instalację fotowoltaiczną oraz towarzyszącą jej infrastrukturę, w tym stację transformatorową i
ogrodzenie należy wykonać w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyróżniających się w otoczeniu.
2. Zastosować panele fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną, jednocześnie zapobiegającą zjawisku
olśnienia odbiciowego i zwiększającą sprawność pochłaniania światła słonecznego; bez modułu
automatycznego naprowadzania.
3. Farmę fotowoltaiczną należy ogrodzić ogrodzeniem z paneli systemowych lub siatkowym, niepełnym,
z przestrzenią min. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z
podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniały żadne
fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom. Dolna krawędź siatki winna
być wykonana w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt.
4. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, należy wyposażyć go w szczelną misę olejową,
będącą w stanie zmagazynować całą objętość oleju w przypadku awarii.
uzasadnienie
W dniu 15.01.2021 r. firma MM83 Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa w imieniu której
działa Pełnomocnik Błażej Brasse wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW.” realizowanego na działkach o
numerach ewidencyjnych 61/1, 61/2, w miejscowości Bujały, gm. Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie.
Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia. Planowana inwestycja będzie realizowana
przez MM83 Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa.
Wójt Gminy Sadkowice działając na podstawie art. 64 ust. 1, pkt 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. 247.) zwrócił się w dniu 04.02.2021 r. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Rawie Mazowieckiej oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w
Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w piśmie z dnia 12 lutego 2021 r.
znak. PPIS.ZNS.470.2.2021 po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez Wójta Gminy Sadkowice w
związku z zapytaniem o określenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu
raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 61/1, 61/2, w miejscowości Bujały, gm.
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Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie,, wyraził opinię, ze można zrezygnować z przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, a tym samym nie nakładać obowiązku wykonania raportu oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie z dnia 24 lutego 2021 r. znak.
WA.ZZŚ.3.435.1.41.2021.BS po przeanalizowaniu wniosku wraz z załącznikami przesłanego przez Wójta Gminy
Sadkowice wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 2 MW” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 61/1, 61/2, w miejscowości Bujały, gm.
Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 16 lutego 2021 r. znak.
WOOŚ.4220.98.2021.MTr po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez Wójta Gminy Sadkowice w
związku z zapytaniem o określenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu
raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 61/1, 61/2, w miejscowości Bujały, gm.
Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie, wezwał Wójta Gminy Sadkowice do wyjaśnienia informacji dotyczących
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie czy przedsięwzięcie nie jest tożsame z przedsięwzięciem
dla którego została już wydana decyzja środowiskowa.
Wójt Gminy Sadkowice w dniu 26.02.2021 r. przekazał wyjaśnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 02 marca 2021 r. znak.
WOOŚ.4220.98.2021.MTr.2 po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez Wójta Gminy Sadkowice w
związku z zapytaniem o określenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu
raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 61/1, 61/2, w miejscowości Bujały, gm.
Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie, wezwał Wójta Gminy Sadkowice do uzupełnienia informacji zawartych w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Sadkowice działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 75
ust. 1, punkt 4 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.
247) wezwał się w dniu 20.04.2021 r. inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia.
W dniu 21 kwietnia 2021 r. Inwestor uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia o żądane informacje,
w związku z powyższym Wójt Gminy Sadkowice w dniu 22.04.2021 r. przekazał uzupełnienie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 05 maja 2021 r. znak.
WOOŚ.4220.98.2021.MTr.3 po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez Wójta Gminy Sadkowice w
związku z zapytaniem o określenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu
raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 61/1, 61/2, w miejscowości Bujały, gm.
Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej oraz w jej uzupełnieniu
można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe
przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i
technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane
(§ 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. 2019 poz. 1839):
zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; )
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy odnawialnych źródeł energii OZE. Ideą przedsięwzięcia jest
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budowa, a następnie eksploatacja instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną. Projektowana
instalacja fotowoltaiczna na działkach o numerach ewidencyjnych: 61/1, 61/2 w miejscowości Bujały w gminie
Sadkowice.
W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzić będą następujące elementy:
 konstrukcja stołów pod moduły fotowoltaiczne o maksymalnej wysokości do 5 m n.p.t. (w zależności od
ilości oraz wielkości stołów pod panele fotowoltaiczne);
 panele fotowoltaiczne – ilość paneli fotowoltaicznych uzależniona będzie od mocy panelu użytego na
etapie projektu budowlanego/wykonawczego, przewiduje się posadowienie od 200 do 8000 sztuk paneli
o mocy pojedynczego panelu od 200 W do 1200 W, z tym że moc zainstalowana nie może przekroczyć 2
MW;
 inwertery – urządzenia zamieniające prąd stały na prąd zmienny w ilości odpowiedni dobranej na etapie
projektowania wraz instalacjami kablowymi, przewiduje się zastosowanie od 2 do 70 sztuk inwerterów o
mocy od 30 kW do 1000 kW, które montowane będą na konstrukcjach wsporczych paneli
fotowoltaicznych;
 rozdzielnica prądu;
 kontenerowa stacja transformatorowa (moc oraz powierzchnia w zależności od sposobu podłączenia do
sieci elektroenergetycznej);
 przyłącze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zależności od warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej);
 ogrodzenie z siatki bez podmurówki instalacji fotowoltaicznej.
Instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych lub
polikrystalicznych, które będą zainstalowane na tzw. "stołach" pod kątem do 45º w kierunku południowym.
Poszczególne rzędy paneli fotowoltaicznych rozmieszczane będą w odległości od 1,0 m do 10,0 m od
siebie nawzajem.
Przewiduje się, że projektowana instalacja fotowoltaiczna w procesie wykorzystywania energii słonecznej
produkować będzie energię elektryczną w ilości ok. 2000 MWh/rok. Do produkcji w/w energii potrzeba
zainstalować do 8000 szt. paneli fotowoltaicznych (ilość paneli zależna jest od mocy panelu, który ostatecznie
zostanie ujęty w projekcie budowlanym, a później w projekcie wykonawczym, z tym że moc zainstalowana w
panelach nie może przekroczyć 2 MW). Montaż stołów pod panele fotowoltaiczne nie wymaga kotwienia do
betonowych fundamentów. Stoły zakotwione zostaną bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych
ocynkowanych słupów palowanych na odpowiedniej głębokości. Inwestor planuje zamontować inwertery, których
dokładna moc oraz ilość zostanie odpowiednio dobrana na etapie projektu budowlanego.
Przewiduje się wykonanie do 2 stacji transformatorowych o łącznej mocy do 2 MVA. Ostateczne
parametry stacji transformatorowych ustalone zostaną na etapie projektowania i uzgodnienia z właściwym
operatorem sieci elektroenergetycznej.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć
znajdujących się na obszarze na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
Na podstawie analizowanej karty informacyjnej inwestycji stwierdzono brak ewentualnego powiązania z innymi
przedsięwzięciami.
c) wykorzystywania zasobów naturalnych:
Na podstawie analizowanej karty informacyjnej inwestycji stwierdzono wykorzystanie energii elektrycznej do
monitorowania i kontroli w wysokości ok. 20 MWh energii elektrycznej rocznie pobranej z sieci.
d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielkie emisje hałasu oraz substancji pyłowych i
gazowych do powietrza, pochodzące ze środków transportu oraz prac ziemnych.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Jest to przedsięwzięcie, w przypadku, którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności
przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów
naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
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Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim
zaleganiu wód podziemnych.
b) obszary wybrzeży:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
c) obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy
ochrony przyrody:
Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych
ochroną na podstawie przepisów odrębnych w tym obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
pozostałych form ochrony przyrody.
Najbliżej zlokalizowanymi obszarami są:
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki w odległości ok. 7,0 km,
 rezerwat przyrody Trębaczew w odległości ok. 6,1 km,
 rezerwat przyrody Sokół w odległości ok. 9,3 km.
 Wspólnoty Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w odległości ok. 7,1 km
 obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003 w odległości ok. 7,1 km.
Wymienione obszary chronione znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w
związku z czym przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i spójności oraz
prawidłowego funkcjonowania tych obszarów.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na terenach, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
h) obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki
wód stojących.
i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w
pkt. l i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Eksploatacja projektowanej inwestycji przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie powinna oddziaływać w sposób znaczący na obszary
geograficzne i znaczną liczbę ludności.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na
środowisko.
Ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać ryzyku związanemu
ze zmianami klimatu.
Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami
górskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym
zbiorników wód śródlądowych.
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia nie
spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym nie wpłynie na różnorodność biologiczną. Nie
spowoduje utraty, ani defragmentacji siedlisk.
Podsumowując zaplanowane przedsięwzięcie oraz jego eksploatacja nie spowodują znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Analizując powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Sprawę prowadzi:
Remigiusz Skiba
Inspektor ds. Inwestycji
i Budownictwa

Kontakt:
tel. 468156110 w. 44 faks: 468156191 w. 47
e-mail: inwestycje@gminasadkowice.pl
email: r.skiba@gminasadkowice.pl

Urząd Gminy w Sadkowicach
96-206 Sadkowice 129A
e-mail: ug@gminasadkowice.pl
http://www.gminasadkowice.pl

Strona 6 z 7

POUCZENIE
1.

2.

3.

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie
wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 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. Nr 199 poz.
1227 ze zm.),
Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który
została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie
zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inwestor
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach
BIP Gminy Sadkowice
a/a

Do wiadomości:
1.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, ul. Łowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka
3.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski
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do Decyzji Rk 6220.02.2021
z dnia 07.06.2021 r.

/pieczątka/

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowana w miejscowości Bujały, gm. Sadkowice budowa instalacji fotowoltaicznej będzie
produkowała energię elektryczną z energii słońca w wyniku procesu zamiany energii słonecznej w energię
elektryczną.
Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wymaga wybudowania kilku powiązanych ze sobą
technologicznie obiektów, w skład których wchodzą:
1) Konstrukcji stołów pod moduły fotowoltaiczne o maksymalnej wysokości do 5 m n.p.t. (w zależności od ilości
oraz wielkości stołów pod panele fotowoltaiczne);
2) Panele fotowoltaiczne – ilość paneli fotowoltaicznych uzależniona będzie od mocy panelu użytego na etapie
projektu budowlanego/wykonawczego, z tym że moc zainstalowana nie może przekroczyć 2 MW;
3) Inwertery – urządzenia zamieniające prąd stały na prąd zmienny w ilości odpowiedni dobranej na etapie
projektowania wraz instalacjami kablowymi, przewiduje się zastosowanie do 70 szt. inwerterów o mocy
pojedynczego inwertera do 1000 kW, które montowane będą na konstrukcjach wsporczych paneli
fotowoltaicznych;
4) Rozdzielnica prądu;
5) Kontenerowa stacja transformatorowa (moc oraz powierzchnia w zależności od sposobu podłączenia do sieci
elektroenergetycznej);
6) Przyłącze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zależności od warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej);
7) Ogrodzenie z siatki bez podmurówki instalacji fotowoltaicznej.
Opis zaproponowanej technologii
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 2 MW wykonana zostanie z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych
lub polikrystalicznych, które będą zainstalowane na tzw. "stołach" pod kątem do 45º w kierunku południowym.
Ilość stołów pod panele fotowoltaiczne uzależniona będzie od mocy tychże paneli. Instalacja o mocy do 2 MW
będzie zbudowana tzw. stołów w ilości dobranej na etapie projektowania uwzględniając zacienienie oraz teren
przeznaczony do budowy. Odległość między rzędami stołów wynosić będzie od 1 do 10 m w zależności od
rodzaju konstrukcji. Jeżeli inwestor na etapie projektu budowlanego/wykonawczego zdecyduje się na zmianę tj. na
zwiększenie lub zmniejszenie mocy panelu fotowoltaicznego, ilość stołów oraz rzędów automatycznie ulegnie
zmniejszeniu/zwiększeniu ze względu na zmniejszenie bądź zwiększenie ilości paneli fotowoltaicznych.
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej będzie możliwe za pomocą stacji transformatorowej, której moc
zostanie dobrana na etapie projektu budowlanego/wykonawczego. Przewiduje się zastosowanie transformatorów
olejowych lub suchych żywicznych. Transformatory olejowe posiadają wbudowaną misę olejową, w której mieści
się 100% oleju z transformatora co wskazuje na zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego. Szczegółowy
dobór transformatora zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego/wykonawczego. Główną zaletą instalacji
ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodność, lekkość oraz możliwość uzyskiwania darmowej energii
elektrycznej o parametrach sieciowych w sposób czysty, cichy i praktycznie bezobsługowy.
Wydajność systemu uzależniona jest przede wszystkim od nasłonecznienia uzyskiwanego w skali roku w
miejscu montażu instalacji fotowoltaicznych. Im większa ilość słonecznych dni i im mocniejsze promieniowanie
tym więcej jesteśmy w stanie uzyskać energii elektrycznej z danej instalacji fotowoltaicznej. Produkcja energii
elektrycznej przy pomocy modułów fotowoltaicznych odbywa się z relatywnie dużą sprawnością, wynoszącą
15-18%. Ta stosunkowo duża sprawność wynika z faktu, że energia promieniowania słonecznego zamienia się w
energię elektryczną bez udziału ciepła.
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