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CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

 

 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: 883,866,868,867 w obrębie Zapolice, w gminie 

Kodrąb, powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim. 

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 

  

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie 

wynosi 3,43 ha. Inwestor planuje przeznaczyć całe powierzchnie działek nr: 883,866,868,867 

na przedmiotowe przedsięwzięcie. 

 

3. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw                    

oraz energii 

   

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.                

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. 

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. 
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4. Rozwiązania chroniące środowisko 

 

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. 

 

5. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko  

  

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

6. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia: 

 

 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 up. WÓJTA 

                                                                                       mgr Lidia Sznelińska 
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