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Wójt Gminy Kodrąb 

ul. Niepodległości 7 

97-512 Kodrąb 

GPI.6220.2.2022                                                                            Kodrąb, dn. 31.01.2022 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 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy 

Solarprojekt Construction Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko 

reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wieczorka, w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Rzejowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- 

elektroenergetyczną na działkach 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina 

Kodrąb, woj. łódzkie, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie 

Trybunalskim,  

                                                   orzekam      

I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

II. Określam istotne warunki i wymagania: 

 

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy: 

1. Trasę przyłącza instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

(KSE) zaprojektować poza: 

a) terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów, 

b) terenami cieków wodnych i 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. 
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2. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i/lub krzewów. 

3. Prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej. 

4. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby 

instalacji podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy, 

łączące poszczególne elementy farmy, należy odpowiednio zabezpieczyć przed 

przedostaniem się do nich małych zwierząt. 

5. W celu ograniczenia niszczenia miejsc rozrodu i żerowania płazów, gadów, ptaków  

i małych ssaków, nie należy prowadzić prac realizacyjnych, w tym prac ziemnych,  

w okresie lęgowym, tj. od początku marca do połowy października. 

6. Stosować pasywne chłodzenie paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz stacji 

transformatorowych poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego, bez użycia 

systemu z wymuszonym obiegiem powietrza. 

7. Nie stosować żadnych środków chemicznych spowalniających wzrost roślin; wykaszanie 

terenu prowadzić po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki; wykaszanie 

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

zwierząt i ograniczyć ich śmiertelność. 

8. Mycie paneli prowadzić przy użyciu wody demineralizowanej, a w przypadku 

ekstremalnych zabrudzeń – wody z dodatkiem środków biodegradowalnych. 

9. Nie stosować ciągłego oświetlenia farmy fotowoltaicznej. 

10. Odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, 

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. 

III. Określam warunki i wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne                      

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. Wykonać ogrodzenie niepełne 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. 

4. Ogrodzenie wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących 

do otoczenia; dolna krawędź ogrodzenia winna być wykonana w sposób wykluczający 

możliwość kaleczenia się zwierząt. 

5. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, należy wyposażyć kontenerową 

stację transformatorową w szczelną misę olejową, będącą w stanie zmagazynować całość 
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oleju oraz wodę z akcji gaśniczej, 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. 

 

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji                                        

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

UZASADNIENIE 

 Dnia 30.07.2021 r. do Urzędu Gminy Kodrąb wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 

18.08.2021 r., w dniu 19.08.2021 r. oraz w dniu 26.08.2021 r.) firmy Solarprojekt 

Construction Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko, reprezentowanej przez 

Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wieczorka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej „Kolonia Rzejowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną 

na działkach 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina Kodrąb, woj. łódzkie. 

 Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś skierowano pismo z dnia 03.09.2021 r. znak: 

GPI.6220.10.2021 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 08.09.2021 r. znak: ZNS.9022.1.70.2021 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Radomsku wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

 Pismem z dnia 10.09.2021 r. znak: WOOŚ.4220.795.2021.MGa Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił do Wójta Gminy Kodrąb o przekazanie uzupełnienia 

karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

 Wójt Gminy Kodrąb pismem z dnia 14.09.2021 r. znak: GPI.6220.10.2021 zwrócił się 

do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia zgodnie  

z zakresem wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. 

 Pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.518.2021.KOg z dnia 13.09.2021 r. (data wpływu: 

16.09.2021 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu 

poinformował o przekazaniu sprawy według właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Piotrkowie Trybunalskim oraz że z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja 

znajduje się również w regionie wodnym Warty zlewnia Górnej Warty, stanowiącej zgodnie  

z § 18 pkt 37 Statutu Regionalnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

obszar działania Zarządu Zlewni w Sieradzu, po analizie wniosku, nie stwierdza potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

 W dniu 13.10.2021 r. Inwestor złożył uzupełnienie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia. Pismem znak: GPI.6220.10.2021 z dnia 19.10.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb 

przekazał przedmiotowe uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Dyrektora 

Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim. 

 Pismem znak: ZNS.9022.1.70.2021 z dnia 28.10.2021 r. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Radomsku poinformował, iż wydał opinię dotyczącą przedmiotowego 
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przedsięwzięcia pismem z dnia 08.09.2021 r. znak: ZNS.9022.1.70.2021 i nie widzi 

konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

 Postanowieniem z dnia 29.10.2021 r. znak: WOOŚ.4220.795.2021.MGa.2 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, iż nie istnieje potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczne warunki  

i wymagania. 

 Obwieszczeniem znak: GPI.6220.10.2021 z dnia 25.11.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb 

poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 Pismem znak: WA.ZZŚ.3.435.1.330.2021.MP z dnia 15.12.2021 r. (data wpływu: 

22.12.2021 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie 

Trybunalskim wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. 

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, Wójt Gminy Kodrąb zawiadomił strony postępowania o możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie 

żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków. 

 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 1 ha na 

obszarach innych niż wymienione w lit. a”. 

 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 obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 

4,2 MW na działkach o nr ewid. 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina 

Kodrąb. Całkowita powierzchnia działek nr ewid. 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia 

Rzejowice stanowiąca teren inwestycyjny wynosi 61 300 m2. Obecnie teren przeznaczony 

pod elektrownię jest użytkowany rolniczo, na którym występują gatunki roślin 

charakterystycznych dla terenów rolniczych. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się  

z wycinką drzew i krzewów. Mimo to, w trakcie prac może nastąpić usunięcie części szaty 

roślinnej. Dotyczy obszaru pod stację transformatorową, drogi wewnętrzne, miejsca 

postojowe oraz plac manewrowy.  

Bilans terenu po realizacji inwestycji: 

 powierzchnia drogi dojazdowej nieulepszonej (np. przez zastosowanie „eko-kratki”) 

około 63m2, 



5 
 

 powierzchnia miejsc parkingowych, powierzchnia nieulepszona (np. przez 

zastosowanie „eko-kratki”) około 25 m2, 

 powierzchnia trafostacji kontenerowej to około 50 m2, 

 powierzchnia konstrukcji stykająca się z gruntem zajmowana przez nogi stołów 

modułowych około 5,07 m2, 

 powierzchnia działek zajęta przez rzut paneli na powierzchnię, drogi, parkingi, 

trafostację 16 999 m2. 

Poza wolnostojącą konstrukcją modułów fotowoltaicznych składających się  

z ocynkowanej stalowej ramy wraz z aluminiowymi (poziomymi i pionowymi) profilami 

nośnymi i elementami mocującymi, panelami fotowoltaicznymi w ilości od 5000 do 10000 

sztuk przy mocy od 400 do 700W, umieszczonymi na konstrukcji stalowej nachylonej do 

ziemi pod kątem około 30° przewiduje się następującą infrastrukturę towarzyszącą: 

 falowniki (inwertery) w ilości od 14 do 150 sztuk przy mocy od 50 do 500 kW 

przekształcające prąd stały na prąd zmienny, 

 instalacja kablowa NN, 

 kontenerowa stacja transformatorowa 0,4/15 kV, 

 linie kablowe energetyczno-światłowodowe, 

 podziemna linia kablowa SN, 

 przyłącza elektroenergetyczne, 

 miejsca postojowe dla samochodów dostawczych. 

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania systemów chłodzących dla 

paneli fotowoltaicznych. 

 Dojazd do miejsca planowanego przedsięwzięcia odbywał się będzie z drogi na 

działkach o nr ewid.: 247 i 273 obręb Kolonia Rzejowice. 

Minimalna odległość elementów instalacji fotowoltaicznej od granicy działki objętej 

planowanym przedsięwzięciem wynosić będzie 3,0 m. 

Farma fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą realizowana będzie na gruntach klasy 

bonitacyjnej Br-RVI, PsIV, RIVb, RV, RVI, S-RIVb, W, PsV. 

Na działce nr ewid. 233 obręb Kolonia Rzejowice, gmina Kodrąb, woj. łódzkie 

zlokalizowana będzie stacja transformatorowa oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 

(przyłączenie kablem podziemnym do istniejącej sieci na działce nr ewid. 233 obręb Kolonia 

Rzejowice). Przewiduje się alternatywnie wybudowanie dwóch stacji transformatorowej  

o mniejszej mocy. Dokładne warunki takiego zabiegu będą możliwe do określenia przez 

operatora sieci na późniejszym etapie. Przewiduje się zastosowanie transformatora olejowego 

lub żywicznego o maksymalnej mocy do 1000 kVA. 

Na przedmiotowej farmie fotowoltaicznej planowane jest zastosowanie systemu 

magazynowania energii. Magazyn energii to modułowy system magazynowania energii na 

bazie akumulatorów, który przechowuje nadwyżkę zgromadzonej energii słonecznej do 

późniejszego wykorzystania. Energia może być skierowana do systemu magazynowania lub 

dostarczona do sieci publicznej za pośrednictwem falownika. 

Nie przewiduje się wycięcia drzew i krzewów. Planuje się odsunięcia paneli 

fotowoltaicznych oraz stacji transformatorowej od terenu wzdłuż cieku/rowu melioracyjnego 

na działkach o nr ewid. 259 i 260 obręb Kolonia Rzejowice na odległość minimum 3,0 m. 
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Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło 

bariery dla zwierząt. Planowane jest użycie siatki o wysokości 1,8 m i oczkach o średnicy 

minimum 10cm, co jest wystarczające dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, 

płazów i gadów. Ponadto planuje się pozostawić wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią 

wynoszącą ok. 25 cm. 

W celu zapewnienia prawidłowej, wydajnej pracy elektrowni, panele będą raz do roku 

oczyszczane. Ustawienie paneli pod odpowiednim kątem pozwoli na usuwanie drobnych 

zabrudzeń i lekkiego kurzu z powierzchni wraz z deszczem. Wyjątek stanowi długi okres bez 

opadów. Do mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych będzie wykorzystana 

zdemineralizowana woda. Woda taka jest pozbawiona jonów różnych minerałów co zapewnia 

czyszczenie bez pozostawiania smug. Przy użyciu wody zdemineralizowanej nie stosuje się 

żadnych środków chemicznych. Woda do czyszczenia dowożona będzie beczkowozem. 

Spływająca woda zdemineralizowana będzie posiadała skład wód opadowych. Woda może 

swobodnie wsiąkać w grunt, bez ryzyka spowodowania zanieczyszczenia środowiska 

gruntowo-wodnego. Inwestor nie planuje również stosowania środków chemicznych 

ograniczających wzrost roślin między i pod panelami fotowoltaicznymi, co pozytywnie 

wpłynie na ochronę środowiska gruntowo-wodnego. 

Przedsięwzięcie będzie praktycznie bezobsługowe. Obsługa ograniczała się będzie do 

serwisu oraz koszenia trawy. Na etapie realizacji inwestycji na terenie inwestycyjnym  

w miarę konieczności przewiduje się koszenie traw, zaleca się w terminie od 1 czerwca do 30 

września. Koszenie trawy powinno odbywać się przy pomocy narzędzi ręcznych 15 cm nad 

powierzchnią gruntu. Siano pochodzące z pokosów należy usuwać w terminie do 2 tygodni od 

pokosu. Celem zminimalizowania zagrożenia śmiertelności dla małych zwierząt  

i oddziaływania na ekosystem, pielęgnacje terenu polegającą na koszeniu trawy należy 

rozpoczynać od centrum farmy fotowoltaicznej w kierunku jej brzegów.  

Inwestor nie planuje stosowania środków chemicznych ograniczających wzrost roślin 

między i pod panelami fotowoltaicznymi, co pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego. 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie będzie oświetlony w sposób ciągły, 

w tym nie przewiduje się oświetlenia w nocy.  

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych 

gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne. 

Etap eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie będzie się wiązać z żadnymi stale 

prowadzonymi procesami, z uwagi na bezobsługowe i całkowicie automatyczne 

funkcjonowanie infrastruktury przedsięwzięcia.  

Jak wskazano w przedmiotowej dokumentacji, przeprowadzona analiza 

przedmiotowego obszaru i wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pokazuje, że 

zidentyfikowane oddziaływania ograniczają się głównie do terenu bezpośrednio 

zajmowanego przez elektrownię fotowoltaiczną. Nie przewiduje się oddziaływania 

skumulowanego przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami,  

w szczególności elektrowniami fotowoltaicznymi. 

Faza budowy 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 oraz ustanie po zakończeniu prac budowlanych. 
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Emisja hałasu podczas realizacji będzie związana z robotami ziemnymi oraz 

montażowymi. Sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej.  

Powstające na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do 

przenośnych toalet, a następnie odbierane przez specjalistyczną firmę.  

Eksploatacja oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji 

przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować możliwość 

zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi. W trakcie 

eksploatacji farmy będą przestrzegane rygorystyczne warunki użytkowania sprzętu aby nie 

doszło do potencjalnej awarii mogącej mieć wpływ na środowisko gruntowo wodne. Teren 

ten zostanie zaopatrzony w sorbenty aby móc przeciwdziałać potencjalnym 

zanieczyszczeniom wynikającym, np. z awarii samochodu. W przypadku awarii ewentualny 

wyciek substancji ropopochodnych zostanie zneutralizowany przez zastosowanie sorbentów 

wchłaniających substancję zanieczyszczającą. 

Planuje się zastosowanie transformatora żywicznego (suchego) lub olejowego. 

Transformator będzie podlegać okresowym przeglądom celem wykrycia ewentualnych 

usterek. W przypadku zastosowania modelu olejowego transformator będzie wyposażony  

w szczelną misę mogącą pomieścić całość zawartości oleju. Transformator będzie znajdować 

się w kontenerze, który dodatkowo będzie zabezpieczać środowisko gruntowo wodne. 

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostaną wytworzone odpady głównie z grupy 

17 i 20. Odpady gromadzone będą w obrębie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu 

terenie, w specjalnie oznaczonych, szczelnych workach i kontenerach (zaleca się by teren, na 

którym gromadzone będą odpady wyłożony został geomembraną separacyjną, która będzie 

stanowiła ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-

wodnego). Po wypełnieniu worków, czy kontenerów odpady będą przekazywane 

posiadającym zezwolenia firmom, do odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki socjalno-bytowe 

będą odprowadzane do przenośnych toalet, a następnie wywożone z terenu przedsięwzięcia 

przez odpowiednie podmioty. Powstałe podczas eksploatacji odpady będą usuwane z terenu 

przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi serwisowe, bezpośrednio po ich 

wytworzeniu. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe 

ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie do gruntu. 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie 

jest położone: na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, w strefie ochronnej ujęć wód lub na obszarze ochronnym zbiorników wód 

śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie leży poza: obszarami wybrzeży, obszarami 

górskimi oraz obszarami leśnymi. W rejonie przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na 

których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo 

ich przekroczenia. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza terenem obszarów 

chronionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1098). W promieniu 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia, najbliżej 

położonymi obszarami chronionymi są: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki  

w odległości ok. 0,1 km rezerwat przyrody Góra Chełmo w odległości ok. 3,1 km. Natomiast 



8 
 

najbliższym obszarem należącym do europejskiej sieci Natura 2000 jest obszar mający 

znaczenie dla Wspólnoty Łąka w Bęczkowicach PLH100004 w odległości ok. 10 km.  

Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz odległość 

nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty 

ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie również poza korytarzami 

ekologicznymi. Biorąc pod uwagę pomijalne, nieznacznie wykraczające poza teren 

przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty 

środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że 

budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla 

ww. obszarów.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze 

jednolitej części wód powierzchniowych Struga o kodzie PLRW20006254349. Jest to 

naturalna i monitorowana część wód, o użytkowaniu rolnym. Stan ogólny jest zły, stan 

ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry. Osiągnięcie celu środowiskowego uznano 

za zagrożone. Dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. tiret 1 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE. W zlewni JCWP nie 

zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników 

jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia 

dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy 

danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod 

kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz 

opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Z uwagi jednak na 

czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych,  

a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 

będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

 Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane 

przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWPd  

o kodzie PLGW200084, która wskazuje dobry stan ilościowy oraz chemiczny, a także brak 

zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

 Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach  

o szczególnie płytkim występowaniu wód podziemnych.  

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie 

obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map 

zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie 

Informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze 

Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne. 

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie 

spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.  

Teren inwestycji nie znajduje się przy ujściu rzeki i nie koliduje z siedliskami 

łęgowymi. 
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Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gminy Kodrąb, gdzie gęstość 

zaludnienia wynosi 42 os/km2 – dane wg Banku Danych Lokalnych GUS z 2020 r. 

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania 

przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem jego realizacji i nie będzie oddziaływać na 

tereny przylegające do działki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddziaływania na 

środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce.  

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak 

możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu 

odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie powinno znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

 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 Piotrkowie Trybunalskim, 

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.    Solarprojekt Construction Sp. z o.o. Sp. k. 

       ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko 

2.    Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa 

3.    a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim   

 

 


