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Wójt Gminy Kodrąb 

ul. Niepodległości 7 

97-512 Kodrąb 

 

GPI.6220.7.2021                                                                            Kodrąb, dn. 20.08.2021 r.                  

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś,                   

§ 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) 

oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pana Kamila 

Starygi zam. Feliksów 22, 97-512 Kodrąb w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Zapolice, obręb 

Zapolice, gmina Kodrąb, województwo łódzkie, na działkach nr: 883,866,868,867,                       

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu  

                                                   orzekam      

I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

II. Określić istotne warunki i wymagania: 

1. Prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montażowe należy przeprowadzić poza 

szczytem sezonu lęgowego ptaków, który przypada 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 prowadzić w okresach suchych (przy niskim stanie wód) 

oraz tak, by nie dopuścić do tworzenia zastoisk wody w wykonanych wykopach. 

3. Wykopy w okresie nie prowadzenia prac (noce oraz dni przestoju) należy zabezpieczyć 

przed dostępem zwierząt, a przed zasypaniem zlustrować w celu uwolnienia drobnych 

kręgowców i bezkręgowców, które mogły się do nich dostać.  
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4. Wykonać ogrodzenie siatkowe niepełne z przestrzenią 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 w celu umożliwienia swobodnej wędrówki płazów, gadów i mniejszych 

ssaków. Ogrodzenie wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych 

nawiązujących do otoczenia. Dolna krawędź siatki winna być wykonana w sposób 

wykluczający możliwość kaleczenia zwierząt. 

5. Nie stosować środków chemicznych spowalniających wzrost roślin; wykaszanie 

przeprowadzać od centrum farmy w kierunku jej brzegów, aby umożliwić ucieczkę 

zwierząt i ograniczyć ich śmiertelność. 

6. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, w celu zwiększenia 

absorpcji energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegania niepożądanemu 

efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu. 

7. Stosować pasywne chłodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg 

powietrza atmosferycznego, bez użycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza. 

8. Zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 

z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Teren zaplecza należy 

zabezpieczyć przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód i wyposażyć               

w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. 

9. Transformator należy wyposażyć w szczelną misę olejową, będącą w stanie 

zmagazynować 110% oleju, wykonaną z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub 

olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego; warunek ten nie musi być 

spełniony, w przypadku zastosowania transformatora bezolejowego. 

10. Powstające odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach 

zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, 

zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich 

ponowne wykorzystanie. 

11. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznych do KSE zaprojektować poza:  

a) terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów; 

b) terenami cieków wodnych, rowów melioracyjnych; 

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. 

12. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz 

miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na 

terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się 

zanieczyszczeń do gruntu. 
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13. W czasie prowadzenia robot budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu 

technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia 

zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie 

zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. 

14. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć 

działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii. 

15. Odpady niebezpieczne należy czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych 

pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne 

magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający 

środowisko gruntowo – wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji. 

16. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować w pojemnikach, kontenerach lub luzem 

w sposób zorganizowany, selektywny w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo 

– wodne. 

17. Czyszczenie elementów instalacji, w tym paneli słonecznych prowadzić z użyciem 

wody bez dodatku chemicznych środków myjących. 

18. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia 

środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, pod 

wszystkimi transformatorami wykonać szczelną misę olejową o pojemności 

zapewniającej przejęcie powyżej 110% objętości oleju znajdującego się                               

w transformatorze. 

 

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji                                        

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

UZASADNIENIE 

 Dnia 08.02.2021 r. do Urzędu Gminy Kodrąb wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 

22.02.2021 r. oraz w dniu 02.03.2021 r.) Pana Kamila Starygi w sprawie wydania decyzji                 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi 

Zapolice, obręb Zapolice, gmina Kodrąb, województwo łódzkie, na działkach nr: 

883,866,868,867. 

 Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś skierowano pismo z dnia 08.03.2021 r. znak: 

GPI.6220.4.2021 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w celu zasięgnięcia opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 Pismem z dnia 19.03.2021 r. (data wpływu: 22.03.2021 r.) znak: 

WOOŚ.4220.206.2021.MRe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się 

o przedłożenie uzupełnionej i podpisanej przez autora karty informacyjnej przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 Wójt Gminy Kodrąb pismem z dnia 24.03.2021 r. znak: GPI.6220.4.2021 zwrócił się 

do Inwestora z prośbą o przesłanie stosownych uzupełnień w zakresie określonym przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. 
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 Pismem z dnia 24.03.2021 r. znak: ZNS.9022.1.27.2021 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Radomsku zwrócił się o uzupełnienie zapisów zawartych w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia. 

 Wójt Gminy Kodrąb pismem z dnia 26.03.2021 r. znak: GPI.6220.4.2021 zwrócił się 

do Inwestora o przesłanie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

 Pismem z dnia 25.03.2021 r. (data wpływu: 26.03.2021 r.) znak: 

PO.ZZŚ.5.435.148.1.2021.KOg Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Sieradzu zwrócił się o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień do informacji 

zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz zawiadomił, że wydanie stanowiska 

w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyjaśnień. 

 Wójt Gminy Kodrąb pismem z dnia 01.04.2021 r. znak: GPI.6220.4.2021 zwrócił się 

do Inwestora z prośbą o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

 Zawiadomieniem znak: GPI.6220.4.2021 z dnia 01.04.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb 

poinformował Inwestora o przedłużeniu terminu wydania postanowienia, o którym mowa                

w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. 

 Dnia 13.04.2021 r. oraz dnia 20.04.2021 r. Inwestor złożył w tut. Urzędzie 

uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku. 

 Dnia 20.04.2021 r. Inwestor złożył w tut. Urzędzie uzupełnienie w związku z pismem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz poinformował, iż jeden egzemplarz 

uzupełnienia zostanie przesłany na adres Urzędu Gminy Kodrąb przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.  

 Przy piśmie z dnia 15.04.2021 r. (data wpływu: 20.04.2021 r.)  Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi przekazał pismo Pana Kamila Starygi z dnia 12.04.2021 r. wraz 

z aneksem do karty informacyjnej przedsięwzięcia i kartą informacyjną przedsięwzięcia do 

organu właściwego w sprawie, tj. Wójta Gminy Kodrąb. 

 Dnia 26.04.2021 r. Inwestor złożył w tut. Urzędzie uzupełnienie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Sieradzu. 

 Przy piśmie z dnia 28.04.2021 r. znak: GPI.6220.4.2021, Wójt Gminy Kodrąb 

przekazał przedmiotowe uzupełnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                   

w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz                    

do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu. 

 Pismem z dnia 07.05.2021 r. znak: WOOŚ.4220.206.2021.MRe.3 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił, że wydanie opinii, co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 

potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 18 czerwca 2021 r. 

 Pismem z dnia 11.05.2021 r. (data wpływu: 12.05.2021 r.) znak: 

WOOŚ.4220.206.2021.MRe.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się 

ponownie z prośbą o uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 Wójt Gminy Kodrąb pismem z dnia 17.05.2021 r. znak: GPI.6220.4.2021, zwrócił się 

ponownie do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. 
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 Zawiadomieniem znak: GPI.6220.4.2021 z dnia 17.05.2021 r., Wójt Gminy Kodrąb 

poinformował Pana Kamila Starygę o przedłużeniu terminu wydania postanowienia, o którym 

mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. 

 Pismem z dnia 19.05.2021 r. znak: PO.ZZŚ.5.435.148.2021.KOg, Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydał opinię, iż nie 

stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia 

na środowisko. 

 Pismem z dnia 19.05.2021 r. (data wpływu: 20.05.2021 r.) znak: ZNS.9022.1.27.2021 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wyraził opinię o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

 Dnia 14.06.2021 r. Pan Kamil Staryga złożył w tut. Urzędzie uzupełnienie zgodnie               

z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. 

 Pismem z dnia 16.06.2021 r. znak: GPI.6220.4.2021, Wójt Gminy Kodrąb przekazał 

ponownie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                        

w Radomsku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni              

w Sieradzu. 

 Pismem z dnia 18.06.2021 r. (data wpływu: 02.07.2021 r.) znak: 

WOOŚ.4220.206.2021.MRe.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

zawiadomił, że wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania 

na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 23 lipca 2021r. 

 Pismem z dnia 05.07.2021 r. (data wpływu: 06.07.2021 r.) znak: ZNS.9022.1.27.2021 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku poinformował, iż wydał opinię 

dotyczącą ww. przedsięwzięcia pismem z dnia 19.05.2021 r. znak: ZNS.9022.1.27.2021 i nie 

widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

 Pismem z dnia 06.07.2021 r. znak: PO.ZZŚ.5.435.148.2.2021.KOg, Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu poinformował,                              

iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 19.05.2021 r. znak: 

PO.ZZŚ.5.435.148.2021.KOg. 

 Zawiadomieniem znak: GPI.6220.4.2021 z dnia 12.07.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb 

ponownie poinformował Pana Kamila Starygę o przedłużeniu terminu wydania 

postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. 

 Postanowieniem z dnia 23.07.2021 r. znak: WOOŚ.4220.206.2021.MRe.6 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 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), tj. „zabudowa 

przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz                      

z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na 

obszarach innych niż wymienione w lit. a”. 



6 
 

 Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając 

łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę 

informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu Wójt Gminy 

Kodrąb stwierdza, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu                             

do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 

do 1 MW wraz z montażem niezbędnej infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie 

zlokalizowane będzie na działkach nr: 866, 883, 868, 867 w obrębie Zapolice, w gminie 

Kodrąb, powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim. 

Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie 

wynosi 3,43 ha. 

Działki przeznaczone pod przedmiotowe przedsięwzięcie stanowią zgodnie                       

z ewidencją grunty orne V, IVa, IVb, IIIb oraz łąki ŁIII klasy bonitacyjnej. Obecnie 

przedmiotowy teren jest wykorzystywany rolniczo. Na przedmiotowych działkach nie ma 

drzew. 

Planowana farma składać się będzie z następujących elementów: 

 ogniwa fotowoltaiczne, 

 inwertery (falowniki), 

 konwerter, 

 drogi wewnętrzne, 

 ogrodzenie, 

 infrastruktura podziemna, 

 transformatory, 

 pozostałe elementy związane z funkcjonowaniem farmy. 

Przed dostarczeniem do urządzeń elektrycznych lub do sieci elektroenergetycznej, 

prąd stały zamieniany jest w inwerterze na prąd zmienny (AC). Dalszym etapem produkcji 

prądu w elektrowni jest zamiana niskiego napięcia na średnie i dalej przesył prądu do sieci. 

Rolę tę spełnia transformator. 

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych 

z półprzewodnika (krzemu). Ogniwa wytwarzają energię elektryczną wykorzystując energię 

promieniowania słonecznego. 

Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają moc na poziomie 1 ÷ 7 W, w celu 

uzyskania odpowiedniej mocy użytecznej ogniwa łączone są w zespoły zwane panelami                  

i zamykane we wspólnej obudowie, zapewniającej odporność na warunki atmosferyczne. 

Panele łączone będą w zespoły tzw. stringi. Będą one składały się z kilkudziesięciu paneli 

układanych poziomo i łączonych na wysokości 3 modułów. 

Panele będą nachylone pod kątem 20 ÷ 40 stopni do poziomu. Moc pojedynczego 

panelu będzie wynosić do 500 W. Elementem pozwalającym na zamontowanie paneli 

fotowoltaicznych w gruncie będzie konstrukcja wsporcza, która zapewni stabilność całego 

układu. 
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Pomiędzy panelami zostanie utrzymana wolna przestrzeń o szerokości ok. 1 ÷ 5 cm,       

w celu kompensacji rozszerzalności termicznej samych paneli oraz konstrukcji nośnej. 

Poszczególne rzędy paneli rozmieszczone będą w odległości ok. 3 ÷ 7 m od siebie. 

Inwertery, zwane przetwornicami (falownikami), są urządzeniami przetwarzającymi 

prąd stały na prąd zmienny. Są to zazwyczaj niewielkie urządzenia instalowane pod panelami 

i montowane do konstrukcji nośnej. Zawierają one wyświetlacz umożliwiający kontrole 

warunków pracy inwertera i obsługują od kilku do kilkunastu paneli. Inwertery chłodzone są 

jak panele fotowoltaiczne poprzez konwekcję naturalną do powietrza atmosferycznego. Jest to 

jedyny i w pełni funkcjonalny system chłodzenia. Jeden inwerter jest przeznaczony do obsługi 

sektora farmy o mocy 0,5 do 1MW. 

Minimalna odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki wyniesie ok. 3,8 m. 

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego 

zaplanowano stację transformatorową. Planowana jest stacja typu kontenerowego z wieloma 

pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia komór transformatorowych oraz rozdzielni 

średniego napięcia. Ww. pomieszczenia są wyposażone w: instalację ogrzewania 

energetycznego, instalację gniazd 1-faz i 3-faz., instalację oświetlenia, wyłączniki ppoż. 

Stacja wyposażona będzie w misę olejową mogącą pomieścić całą objętość oleju zawartego    

w transformatorze oraz wodę z akcji gaśniczej – w przypadku awarii. 

Planuje się wyposażyć przedmiotową farmę w oświetlenie. Przewiduje się 

zastosowanie lamp LED. Oświetlenie wyposażone będzie w czujnik ruchu, tak by włączać się 

tylko w zależności od doraźnych potrzeb. 

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta jest na stalowych słupach wbijanych 

w rodzimy grunt na ok. 1,5 ÷ 2,5 m. Pozostała część szkieletu, a także montaż paneli 

wykonywane są ręcznie.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się utwardzić tylko miejsce pod stację 

transformatorową (na podsypce żwirowej zagłębionej w gruncie na około 40 cm). Nie będzie 

potrzeby utwardzania drogi dojazdowej do stacji transformatorowej. Teren wokół stacji oraz 

ścieżki technologiczne do obsługi serwisowej paneli także pozostaną nieutwardzone. 

Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej będzie wykonane z oczkowej siatki o wysokości 

ok. 1,8 m i oczkach o średnicy około 5 cm. Należy wykonać ogrodzenie siatkowe niepełne 

z przestrzenią 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 w celu umożliwienia swobodnej wędrówki płazów, gadów 

i mniejszych ssaków. Ogrodzenie należy wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach 

naturalnych nawiązujących do otoczenia. Dolna krawędź siatki winna być wykonana                     

w sposób wykluczający możliwość kaleczenia zwierząt. 

Podczas eksploatacji farmy nie przewiduje się zużycia surowców. Jedynie w sytuacji 

długotrwałego braku opadów atmosferycznych może zajść konieczność mycia paneli wodą. 

Przewiduje się zużycie wody w zależności od potrzeb w ilości ok. 20 ÷ 25 m3 na rok. 

W przypadku konieczności mycia paneli wykorzystywana będzie czysta woda pod 

ciśnieniem bez domieszki jakichkolwiek substancji czyszczących (chemicznych). Woda po 

umyciu paneli fotowoltaicznych traktowana będzie jako woda opadowa. Woda przeznaczona 

do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie doprowadzona w specjalnych beczkowozach. 
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W fazie budowy szacuje się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wahało 

się w granicach od 125 do 200 kWh. 

Podczas fazy eksploatacji zużycie energii elektrycznej ograniczać się będzie do 

zapewnienia poprawności działania systemów monitorujących teren, systemów 

oświetleniowych oraz pracy automatyki. 

Zużycie surowców na etapie budowy przewiduje się na następującym poziomie: beton 

– ok. 4 m3, stal – ok. 90 t, olej napędowy – ok. 6500 l, woda (cele socjalne i porządkowe) – 

ok. 9000 l. 

Cały teren zajmowany przez farmę fotowoltaiczną pozostanie terenem zielonym – 

czynnym biologicznie z wyłączeniem miejsca pod budowę stacji transformatorowej. 

Usuwanie roślinności odbywać się będzie poprzez wykaszanie miejsc pod panelami                         

i w ścieżkach technologicznych. 

W fazie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały ścieki bytowe, które będą 

gromadzone w szczelnych toaletach przenośnych ze zbiornikami bezodpływowymi. Ścieki te 

wywożone będą regularnie przez uprawnioną do tego firmę. Ich ilość oszacowano na 

kilkanaście metrów sześciennych przez cały okres budowy. W fazie eksploatacji ścieki 

bytowe nie będą wytwarzane. 

Zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 

z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Teren zaplecza należy zabezpieczyć 

przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód i wyposażyć w środki służące do 

neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. 

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, będzie wiązała się z emisją 

niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. W trakcie realizacji 

przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter czasowy i lokalny. 

W trakcie budowy przedmiotowych farm fotowoltaicznych mogą powstawać odpady 

takie jak:  

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [kg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 100 

17 02 02 Szkło 100 

17 04 05 Żelazo i stal 200 

17 04 11 Kable, inne niż wymienione w 17 04 10 50 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 300 

Odpady należy gromadzić selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach, 

workach, kontenerach itp., a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom w celu ich 

odzysku lub unieszkodliwiania. 

W fazie funkcjonowania przedmiotowej farmy powstawać mogą odpady związane 

z utrzymaniem i konserwacją urządzeń technicznych. Odpady powstające w wyniku prac 

serwisowych będą na bieżąco przekazywane uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania 

podmiotom.  

W sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma innych przedsięwzięć, których 

oddziaływanie mogłoby kumulować się z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Elektrownia pracować będzie bezobsługowo i nie wymaga doprowadzenia wody 

ani odprowadzenia ścieków. 
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Na etapie realizacji farmy będą występowały krótkotrwałe uciążliwości wynikające 

z emisji hałasu przez pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące budowę 

instalacji.  

Negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy polegać także będzie 

na krótkotrwałym wzroście emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłów, 

spalin, na skutek transportu samochodów ciężarowych przewożących elementy konstrukcyjne 

oraz pracy maszyn budowlanych. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustanie całkowicie 

po zakończeniu fazy budowy. Prace budowlano-montażowe prowadzone będą wyłącznie                

w porze dziennej (w godzinach 6:00 ÷ 22:00). 

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej elektrowni słonecznej na żadnym z etapów 

funkcjonowania (budowa, eksploatacja, likwidacja) nie będą powstawały ścieki 

technologiczne. 

Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania farmy fotowoltaicznej na 

klimat akustyczny na etapie funkcjonowania obiektu.  

Z przedstawionych w karcie informacyjnej danych wynika, że funkcjonowanie farmy 

fotowoltaicznej nie będzie powodować przekraczania dopuszczalnych norm w zakresie emisji 

hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie 

będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych. 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest 

położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód 

gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek. 

Ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać 

ryzyku związanemu ze zmianami klimatu. 

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz 

poza obszarami górskimi i leśnymi. 

Teren objęty przedmiotowym przedsięwzięciem położony jest poza siecią korytarzy 

ekologicznych i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami 

chronionymi są: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki – ok. 0,9 km; rezerwat 

przyrody Kobiele Wielkie – ok. 4,4 km. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Cisy w Jasieniu PLH100018 – ok. 9,6 km. 

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę przedsięwzięcia, nie będzie ono miało 

znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na 

przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 

2000. 

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy 

jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. 

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby przedsięwzięcie znajdowało się w obrębie 

terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia gminy 

Kodrąb wg danych na 1 stycznia 2020 r. wynosi 43 os./km2. Eksploatacja projektowanego 
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przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać na obszary 

geograficzne i znaczną liczbę ludności. 

Przedsięwzięcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior. W rejonie 

realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny. 

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według 

charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie 

znajduje się w granicach PLGW600083, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym 

oraz słabym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jest zagrożona. Ze wzgl. na intensywny pobór wód podziemnych związany z 

odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców); procesy ascenzji wód 

zasolonych. Brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze 

względów gospodarczych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, 

obejmujące sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód. Z uwagi jednak na czas 

niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły 

wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. JCWPd przeznaczona 

jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym 

Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Widawka do Kręcicy              

o kodzie PLRW600016182139. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. 

Jest ona monitorowana i jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu 

środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań 

zaplanowano m.in. działania podstawowe obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. 

Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby 

wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 

roku 2027. 

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania                      

i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się 

brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite 

części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, 

na realizację 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). 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej należy 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. 
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 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Wójt Gminy Kodrąb zawiadomił strony 

postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgłoszonych żądań                      

i wniosków dot. zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed 

wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków. 

 Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów, a także powyższych 

uwarunkowań oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku,  Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, postanowiono jak  

w sentencji. 

 

 

 

 

Pouczenie 

 

Od decyzji powyższej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  

do wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie wobec organu administracji 

publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

 

 

Z up. WÓJTA 

                                                                                       mgr Lidia Sznelińska 
                                                                                                                                                                                        SEKRETARZ GMINY 

 

 

 

Otrzymują: 

1.    Pan Kamil Staryga 

       zam. Feliksów 22 

       97-512 Kodrąb  

2.    Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa 

3.    a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu   

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku 

 


