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CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej  

o mocy do 27 MW zlokalizowanej na działce numer 1051 obręb Kodrąb, gmina Kodrąb, 

powiat radomszczański, województwo łódzkie. Powierzchnia zajmowana przez planowaną 

instalację wynosić będzie do 29,19 ha.  

W zakresie planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonanie następujących 

elementów instalacji:  

 panele fotowoltaiczne w liczbie do 54 000 szt. o mocy jednostkowej 500 – 750 W, 

 wewnętrzne drogi techniczne, 

 infrastruktura naziemna i podziemna, 

 linie energetyczne, 

 przyłącza elektroenergetyczne, 

 stacje transformatorowe w liczbie 1 szt. na każdy MW mocy planowanej instalacji, 

 inwertery w liczbie do 8 szt. na każdy MW mocy planowanej instalacji,  

 system monitoringu, 

 system oświetlenia, 

 trackery – rozwiązanie wariantowe, 

 magazyny energii ok. 1000 m2/MWh, 

 inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją instalacji 

fotowoltaicznej.  

Dla instalacji fotowoltaicznej planuje się zastosować standaryzowane moduły 

fotowoltaiczne o mocy jednostkowej w przedziale 500 – 750 W. Panele łączone są w tzw. 

„stringi” składające się z kilkudziesięciu modułów ułożonych dłuższą krawędzią równolegle 

do gruntu i wysokości 4 modułów (wariant układu nie jest ostateczny na danym etapie 

inwestycji). Panele zostaną ułożone pod kątem 20 – 35 º. Dolna krawędź na wysokości do  

1,2 m nad gruntem, górna na wysokości do 4 m. Panele fotowoltaiczne mocowane są na stałej 

szkieletowej konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej bądź profili aluminiowych. 

Instalacja nie będzie wyposażona w moduł automatycznego naprowadzania. 

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 180 m w od lokalizacji 

planowanego ogrodzenia inwestycji. Dojazd do terenu inwestycji odbywać się będzie 

z najbliższej istniejącej drogi. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stwierdza się orientacyjne zapotrzebowanie na 

surowce i materiały eksploatacyjne: 

 piasek: do 40 m3, 

 żwir: do 100 - 200 m3, 

 stal ocynkowana lub profile aluminiowe: do 50 Mg, 

 olej: do 20 m3,  

 woda na cele socjalne: 5 m3/d, 



 energia elektryczna: do 15 kWh. 

Na etapie eksploatacji panele fotowoltaiczne będą obmywane w sposób naturalny 

wodą opadową. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie 

bez wykorzystywania środków chemicznych.  

Możliwe zużycie wody w czasie likwidacji przedsięwzięcia wiązać się będzie 

wyłącznie z potrzebami socjalno-bytowymi pracowników prowadzących demontaż obiektów. 

Na tym etapie występować będzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do 

napędu urządzeń odpowiedzialnych za demontaż i transport elementów farmy oraz na energię 

elektryczną.  

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Teren inwestycji położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 408 Niecka Miechowska. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 

916 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem w odległości do 5 km jest Obszar Chronionego 

Krajobrazu Doliny Widawki w odległości ok. 1,2 km. 

Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. 

Najbliżej położony obszar należący do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000  

to specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie  PLH100020 w odległości  

ok. 8,9 km. 

Biorąc pod uwagę znaczną odległość terenu przedsięwzięcia do ww. obszaru Natura 

2000, uwzględniając ich cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące 

przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla 

poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała  

i brak powiązania przedsięwzięcia z tymi obszarem, by stwierdzić jakiekolwiek znaczące 

negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na cele ochrony tego obszaru. Analizując 

zagrożenia istniejące i potencjalne zidentyfikowane w planach zadań ochronnych dla ww. 

gatunków i siedlisk przyrodniczych, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane 

bezpośrednio ani pośrednio z tymi zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich 

zmian w środowisku, by stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000. 
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