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z dnia 20.05.2022 r. 

 

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej,  

m.in.: konstrukcji podparć dla paneli (konstrukcje, szyny montażowe stalowe, stal 

ocynkowana), montażu modułów fotowoltaicznych, budowie trasy kablowej, montażu stacji 

transformatorowej, ogrodzenia dla całej farmy, montażu systemu monitoringu  

w miejscowości Lipowczyce gm. Kodrąb na działce 542. 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie obecnie użytkowanym 

rolniczo. W najbliższym otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne 

oraz lasy. Najbliżej położony budynek mieszkalny (zabudowa zagrodowa) znajduje się 

w odległości ponad 630 m.  

 Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:  

 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW w liczbie do 50 000 szt.; 

 konstrukcji wsporczej (stołów fotowoltaicznych);  

 inwerterów; 

 stacji transformatorowych; 

 instalacji energetycznej;  

 magazynu/-ów energii (opcjonalnie); 

 ogrodzenia;  

 innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją 

parku ogniw.  

 Całkowita powierzchnia dz. 542 wynosi 14,46 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta 

przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia,  

w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić do 9,84 ha. 

 Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony 

zostanie odstęp. Przestrzeń ta nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna.  

W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji  

i posadowione na podporach – słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt. Maksymalna 

wysokość konstrukcji wraz z panelami w rzucie bocznym nie przekroczy 4 m n.p.t.  

 Panele fotowoltaiczne będą skierowane w stronę południową lub wschód-zachód  

i nachylone do ziemi pod kątem, nie będą wyposażone w automatyczny system 

naprowadzania. Wyposażone natomiast zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą 

efektowi olśnienia. Planowana farma będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności 

obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane periodycznie.  

 W celu ograniczenia oddziaływania na etapie prowadzonych prac budowlanych 

oraz eksploatacji farmy zaplanowano, m.in.: 

 wykonywanie prac ziemnych w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód 

powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami;  

 prowadzenie wykaszania farmy od centralnej części w kierunku jej brzegów  

 zastosowanie paneli z powłoką antyrefleksyjną. 
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 Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 

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

1098 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina 

Widawki w odległości ok. 1,0 km. Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio  

z obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 

2000 to specjalne obszary ochrony Łąka w Bęczkowicach PLH100004 w odległości ok. 5,2 

km. 
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