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RS.6220.33.2021                                Przemęt, dnia 15 lipca 2022 r. 

 

DECYZJA  

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 

1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z póżn. zm.) 

zwaną dalej „ustawa ooś”, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej 

„kpa” oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 

15 listopada 2021 r. przez Inwestora: SOLAR AB    Sp.  z o.o., ul. Piaskowa 3, 65-204 

Zielona Góra reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Buławskiego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz 

z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt 

obręb Przemęt, gmina Przemęt oraz na podstawie uzyskanych opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  

Wójt Gminy Przemęt 

 

I. Stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 

o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt. 

 

II. Nakłada na Inwestora istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, 

zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 

terenów sąsiednich, a także wymagania dotyczące ochrony środowiska 

konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś: 

 

1. Pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 2 MW wraz z jej infrastrukturą przeznaczyć 

do 2,464 ha powierzchni działki nr ewid. 401, obręb Przemęt, gmina Przemęt. 
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2. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 

m przerwy między ogrodzeniem a gruntem. 

3. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac 

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić 

w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed 

zasypaniem wykopów. 

4. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej. 

5. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej 

krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi. 

6. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać 

roślin obcego pochodzenia. 

7. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego. 

8. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej 

ogrodzenia. 

9. Transformatory umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. 

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator 

wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą 

objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po 

ewentualnej akcji gaśniczej. 

10. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego 

celu zwykłą wodę dostarczoną z zewnątrz na teren inwestycji. Dopuszcza się 

stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, 

w przypadku silniejszych zabrudzeń. 

11. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch 

pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. 6:00 – 22:00.  

12. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy 

rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do 

zanieczyszczeń powierzchni terenu. 

13. Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą 

ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków 

substancji ropopochodnych. 

14. Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi 

dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego 

sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód powierzchniowych 

i podziemnych przed zanieczyszczeniami. 

15. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę 

techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii 

i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je 

zneutralizować. 

16. Podczas napraw i tankowania maszyn budowlanych miejsce wykonania tych 

prac powinno być zabezpieczone np. specjalistyczną folią lub matą sorpcyjną. 

17. Zlokalizować bazę materiałowo - sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego 

miejscu w odległości co najmniej kilkudziesięciu metrów od cieku sąsiadującego 
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z inwestycją, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni. 

18. W przypadku wykonywania prac w pobliżu cieku sąsiadującego z inwestycją 

należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do 

zanieczyszczenia wód (masami ziemnymi, materiałami budowlanymi, 

odpadami), bądź przedostaniem się zawiesin mineralnych czy zanieczyszczeń 

z placu budowy bezpośrednio do wód. W przypadku takiego zdarzenia należy 

natychmiast usunąć materiał. 

19. Ograniczyć powierzchnię robót do niezbędnego minimum. Uporządkować teren 

budowy po zakończeniu robót budowlanych. 

20. W trakcie prac budowlanych (podczas wykonywania przyłączy) chronić otwarte 

wykopy przed ich zalaniem wodami opadowymi lub roztopowymi oraz przed 

możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. 

21. Ewentualne odwodnienie wykopów należy prowadzić z intensywnością nie 

większą niż wskazana dla obniżenia lustra wody do poziomu nieco niższego niż 

poziom dna wykopu, nie dopuszczać do zbyt dużego obniżenia poziomu wody. 

Zgodnie z zapisami art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2233 z późn. zm.) odprowadzenie wód z wykopów wymaga uzyskania zgody 

wodnoprawnej. 

22. Na etapie eksploatacji inwestycji, w przypadku kultywacji roślinności pod 

panelami, w przypadku konieczności użycia środków ochrony roślin i chemii 

rolniczej - należy stosować środki, które nie pogorszą stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

23. Plac budowy wyposażyć w szczelne przenośne sanitariaty, których zawartość 

będzie systematycznie opróżniana przez wyspecjalizowane podmioty 

24. Wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzić 

w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, bez powodowania 

szkody dla terenów sąsiednich.  

25. W przypadku wariantu wykonania urządzenia wodnego - sieci drenarskiej 

zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 

r., poz. 2233 z późn. zm.) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

26. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie 

odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić 

selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach 

zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo-

wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. 

 

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik, stanowiący integralną 

część niniejszej decyzji.  
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UZASADNIENIE 

             W dniu 15 listopada 2021 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynął wniosek 

Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz 

z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb 

Przemęt, gmina Przemęt. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia 

(zwaną dalej k.i.p.) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na 

płytach CD, mapę ewidencyjną, pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty 

skarbowej w wysokości 222 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz za udzielone pełnomocnictwo.  

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w  § 3 

ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku 

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: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 72 ustawy ooś, decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed wydaniem decyzji określonych 

w ww. artykule.  

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Obszar 

Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice. 

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie 

posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że planowane 

przedsięwzięcie będzie polegać na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 401 obręb Przemęt, 

gmina Przemęt. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej na której planowane jest 

przedsięwzięcie wynosi 4,08 ha i stanowi grunty rolne RIVb, RV, RVI i RVIz Obecnie 

teren jest niezabudowany, wykorzystany pod uprawę rolną. Powierzchnia terenu 

inwestycji przeznaczona do przekształcenia wynosić będzie do 2,464 ha. Teren 

przedsięwzięcia graniczy z gruntami rolnymi oraz drogą gminną.  

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się montaż następujących 

elementów: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 2 MW, konstrukcja nośna do 

instalacji paneli pod kątem nachylenia 20-30 stopni, falowniki przekształcające energię 

prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci 

odbiorczej, dwie stacje kontenerowe wraz z transformatorem i linią kablową, 

ogrodzenie, instalacja odgromowa i zabezpieczająca, magazyn energii, pozostałe 

elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Na 

terenie planowanego przedsięwzięcia zostanie zamontowanych ok. 3636 sztuk paneli 

fotowoltaicznych. Moduły będą rozmieszczone w rzędach, pomiędzy którymi odległość 

https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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będzie wynosiła około 5 m. Teren znajdujący się pod konstrukcjami wspornymi 

stanowić będzie wolne przestrzenie, które zostaną obsadzone roślinnością trawiastą. 

Na terenie planowanej inwestycji, na gruncie, zostaną posadowione dwie stacje 

kontenerowe. Powierzchnia stacji kontenerowej wynosić będzie ok 18 m2 i wysokość 

do 3 m każda. 

W związku z brakami formalnymi w dokumentacji oraz koniecznością 

wyjaśnienia informacji zawartych w k.i.p., Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 

1 grudnia 2021 r. wezwał pełnomocnika do jej uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło 

w dniu 4 stycznia 2022 r. 

Z uwagi na liczbę stron postępowania został zastosowany art. 74 ust. 3 ustawy 

ooś, czyli zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie. W związku z powyższym 

obwieszczeniem z dnia 10 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Przemęt zawiadomił strony 

postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia oraz o możliwości brania czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania i zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie. 

Obwieszczeniem z dnia 14 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył 

nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 15 lutego 2022 r., z uwagi na 

wezwanie Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie przedsięwzięcia oraz 

konieczność przeprowadzenia procedury opiniowania przez właściwe organy, tj. 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1, ust. 2 ustawy ooś Wójt Gminy Przemęt wystąpił w dniu 

5 stycznia 2022 r. z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Wolsztynie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

oraz jego zakresie dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Przemęt 

dostarczył do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

oświadczenie, iż Inwestor nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu 

terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 599) jest 

organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

O powyższym Wójt Gminy Przemęt zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

W dniu 20 stycznia 2022 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęła opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 19 stycznia 

2022 roku, znak: ON-NS.9011.5.1.2022 o braku potrzeby przeprowadzenie oceny 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Wolsztynie wskazał, że przyjęte przez Inwestora rozwiązania 

chroniące środowisko na terenie przedsięwzięcia powinny sprawić, iż planowane 

przedsięwzięcie realizowanie zgodnie z założeniami projektowymi nie powinno 
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stwarzać zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego oraz 

terenów sąsiednich. Zdaniem organu z przedłożonej dokumentacji wynika, że 

projektowana inwestycja nie narusza przepisów o ochronie środowiska - planowane 

przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi, 

a zakładane rozwiązania techniczne ww. inwestycji nie zagrażają życiu i zdrowiu ludzi. 

W dniu 26 stycznia 2022 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęła opinia Dyrektora 

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: WR.ZZŚ.7.435.10.2022 MN, RKW-2022-215 o braku 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ww. organ wskazał 

na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

następujących wymagań: 

1. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy 

rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń 

powierzchni terenu. 

2. Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość 

sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji 

ropopochodnych. 

3. Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi 

dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu 

budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych 

i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. 

4. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę 

techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii 

i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je 

zneutralizować. 

5. Podczas napraw i tankowania maszyn budowlanych miejsce wykonania tych prac 

powinno być zabezpieczone np. specjalistyczną folią lub matą sorpcyjną. 

6. Zlokalizować bazę materiałowo - sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego 

miejscu na szczelnej i utwardzonej nawierzchni. 

7. Ograniczyć powierzchnię robót do niezbędnego minimum. Uporządkować teren 

budowy po zakończeniu robót budowlanych. 

8. W trakcie prac budowlanych (podczas wykonywania przyłączy) chronić otwarte 

wykopy przed ich zalaniem wodami opadowymi lub roztopowymi oraz przed 

możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. 

9. Prace ziemne prowadzić w sposób nie powodujący zakłócenia oraz zmiany 

stosunków wodnych na terenie inwestycji, oraz na obszarach znajdujących się 

w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

10. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, komory transformatorowe 

należy wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej przejąć 

100% oleju zawartego w transformatorze. 

11. Na etapie eksploatacji inwestycji, w przypadku kultywacji roślinności pod 

panelami, w przypadku konieczności użycia środków ochrony roślin i chemii 
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rolniczej - należy stosować środki, które nie pogorszą stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

12. W przypadku konieczności mycia paneli środkami czyszczącymi należy używać 

wyłącznie środków biodegradowalnych, wodą dostarczoną z zewnątrz na teren 

inwestycji. 

13. Plac budowy wyposażyć w szczelne przenośne sanitariaty, których zawartość 

będzie systematycznie opróżniana przez wyspecjalizowane podmioty. 

14. Wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzić 

w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, bez powodowania 

szkody dla terenów sąsiednich. 

15. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie 

odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić 

selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach 

zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo - 

wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. 

W dniu 26 stycznia 2022 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło pismo 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-

IV.4220.62.2022.KJ.1 informujące, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji 

sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 9 lutego 2022 r. 

W dniu 9 lutego 2022 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło kolejne pismo 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO- 

IV.4220.62.2022.KJ.2, wzywające do przedłożenia informacji na temat sposobu 

zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia oraz uzupełnienia karty 

informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w piśmie uwagami. Mając na 

uwadze powyższe, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 11 lutego 2022 r. wezwał 

pełnomocnika do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia k.i.p. we wskazanym przez 

Regionalnego Dyrektora Środowiska w Poznaniu zakresie. Mając na uwadze 

powyższe, Wójt Gminy Przemęt obwieszczeniem z dnia 14 lutego 2022 r. zawiadomił 

strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia przedmiotowej 

sprawy do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

W dniu 28 lutego 2022 r. wpłynęło pismo pełnomocnika z dnia 21 lutego 2022r. 

z prośbą o przedłużenie terminu dostarczenia uzupełnienia k.i.p. do dnia 31 marca 

2022 r. Odpowiadając na powyższe, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 1 marca 2022 

r. przychylił się do prośby pełnomocnika. 

W dniu 30 marca 2022 r. wpłynęło kolejne pismo pełnomocnika z prośbą 

o przedłużenie terminu dostarczenia uzupełnienia k.i.p. do dnia 15 kwietnia 2022 r. ze 

względu na skomplikowany charakter sprawy i szczegółowy zakres pytań. 

Wójt Gminy Przemęt obwieszczeniem z dnia 14 kwietnia 2022 r. zawiadomił 

strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia przedmiotowej 

sprawy do dnia 15 czerwca 2022 r., z uwagi na oczekiwanie na dostarczenie przez 

wnioskodawcę uzupełnienia k.i.p.. 
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W dniu 19 kwietnia 2022 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło uzupełnienie k.i.p. 

w 4 egzemplarzach. 

Przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Przemęt przekazał 

uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. W tym 

samym, mając na uwadze poprawność prowadzonego postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i fakt, że organy współdziałające 

powinny opierać się na całym zgromadzonym materiale dowodowym, Wójt Gminy 

Przemęt zwrócił się z ponownym wnioskiem do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając 

uzyskane uzupełnienie karty.  

Pismem z dnia 29 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 2 maja 2022 r.), znak ON- 

NS.9011.5.1.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie utrzymał 

w mocy opinię nr ON.NS.9011.5.1.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie 

przedmiotowej inwestycji. 

W dniu 11 maja 2022 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06 maja 2022 r., znak WOO-

IV.4220.62.2022.KJ.3 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ww. organ wskazał na konieczność 

uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących 

warunków i wymagań: 

1. Pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 2 MW wraz z jej infrastrukturą przeznaczyć 

do 2,464 ha powierzchni działki nr ewid. 401, obręb Przemęt, gmina Przemęt. 

2. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m 

przerwy między ogrodzeniem a gruntem. 

3. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac 

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić 

w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed 

zasypaniem wykopów. 

4. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej. 

5. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej 

krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi. 

6. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać 

roślin obcego pochodzenia. 

7. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego. 

8. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej 

ogrodzenia. 

9. Transformatory umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. 

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator 
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wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą 

objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po 

ewentualnej akcji gaśniczej. 

10. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego 

celu zwykłą wodę. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych 

obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń. 

11. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch 

pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. 6:00 - 22:00. 

W dniu 16 maja 2022 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęła ponowna opinia 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z dnia 11 maja 2022 r., znak: WR.ZZŚ.7.435.10.2022 MN, RKW-2022-

1412 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ww. 

organ wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wymagań określonych w opinii z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: 

WR.ZZŚ.7.435.10.2022 MN, RKW-2022-215. 

Wójt Gminy Przemęt obwieszczeniem z dnia 18 maja 2022 r. zawiadomił strony 

postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 

farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działce o nr ewid. 401, w miejscowości Przemęt, obręb Przemęt, gmina Przemęt. 

W obwieszczeniu wskazano, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz 

składać wnioski i zastrzeżenia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie złożyła 

uwag ani wniosków oraz nie zapoznała się z dokumentacją sprawy. 

Obwieszczeniem z dnia 31 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Przemęt zawiadomił 

strony postępowania, że zgodnie z art. 36 kpa wyznaczono nowy termin załatwienia 

sprawy związanej z wydaniem decyzji do dnia 15 lipca 2022 r., z uwagi na konieczność 

zapoznania się z dokumentacją w sprawie. 

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, 

przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego 

terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, 

zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność 

oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie 

zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane 

z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz 

usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony 

ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub 

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. 

Uwzględniając przepisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie 

przedłożonej k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na 

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce o nr 401 w miejscowości Przemęt, obręb Przemęt, gmina 

Przemęt. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi 4,08 ha, a planowane 
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przedsięwzięcie zajmie do 2,464 ha przedmiotowej działki. Powyższe zostało 

uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji bowiem określa skalę przedsięwzięcia i 

sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu, Inwestor przewiduje montaż do 

3636 sztuk paneli. Montaż paneli ma opierać się na konstrukcji składającej się ze 

stalowej ocynkowanej ramy, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów 

mocujących. Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona bezpośrednio do podłoża 

(pale wbijane w grunt). Inwestor planuje zastosować również kontenerowe stacje 

transformatorowe w ilości do 2 sztuk, inwertery w ilości do 8 sztuk, linie kablowe oraz 

elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Wysokość konstrukcji 

wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie 

maksymalnie do 3,5 m wysokości. Teren farmy zostanie ogrodzony. 

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, 

uwzględniając fakt, iż na terenie inwestycji nie będą występowały zorganizowane 

źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. 

d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie 

zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy 

spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, 

jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany 

będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, 

źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach 

pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe 

i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie 

przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie 

zlokalizowane na gruncie rolnym. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że tereny 

objęte ochroną akustyczną znajdują się w odległości minimum 134 m od 

przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą 

przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie 

zainwestowania. Inwestor zadeklarował, że wszelkie prace oraz ruch pojazdów 

zostaną ograniczone do pory dnia. Powyższe ujęto w warunkach niniejszej decyzji 

celem ograniczenia uciążliwości akustycznej. Będą to krótkotrwałe i odwracalne 

uciążliwości. Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie będą 

wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Chłodzenie 

paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza 

atmosferycznego. W dokumentacji wskazano, że na etapie eksploatacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca 

transformatorów umieszczonych w 2 kontenerowych stacjach transformatorowych. 

Każdy z nich będzie wytwarzał dźwięk do 70 db w odległości 1 m od urządzenia. 

Z dokumentacji nie wynika, że inwertery będą źródłem hałasu. Stacje 

transformatorowe rozmieszczone zostaną w systemie rozproszonym. Biorąc 

powyższe pod uwagę, w szczególności niewielką skalę, cechy i parametry 

przedsięwzięcia, znaczne odległości od terenów objętych ochroną akustyczną, nie 

przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się 

z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu 
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Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na granicy najbliższych terenów 

chronionych akustycznie. 

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury 

energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 

poz. 2448). 

W związku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę 

rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym 

lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących 

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację 

przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia 

katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie 

jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością 

wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń 

ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz 

zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. 

Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, 

a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co 

wpłynie na mitygację zmian klimatu. 

Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, 

na podstawie k.i.p. ustalono, że w otoczeniu działki przeznaczonej pod planowane 

przedsięwzięcie nie znajdują się inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem 

mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej farmy 

fotowoltaicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając skalę i charakter 

przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie ze 

wskazanymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się wystąpienia 

ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego. 

Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, 

z k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się 

ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów 

bezobsługowych, w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest 

wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe z przenośnej kabiny toaletowej będą 

odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie 

usuwana przez uprawnione podmioty. W k.i.p. wskazano, że panele fotowoltaiczne, 

które zostaną wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznej, będą pokryte 
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warstwą samoczyszczącą, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez opady 

atmosferyczne i wiatr. Ewentualnie, w razie potrzeby, planuje się mycie paneli 

fotowoltaicznych przy użyciu zwykłej wody bez zastosowania substancji 

czyszczących, w tym detergentów, co znalazło odzwierciedlenie w warunkach 

niniejszej decyzji. Dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych 

dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń. Wody opadowe i roztopowe nie 

będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie 

przedmiotowego terenu. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego 

planuje się posadowienie stacji transformatorowych typu kontenerowego. W razie 

konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem 

zostanie zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju 

oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Rozwiązania, ograniczające 

potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte 

w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. Dodatkowo wskazano, aby zapewnić 

wykonanie szczelnych posadzek w kontenerach stacji transformatorowych. 

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś gospodarowanie odpadami na 

etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się 

będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach 

szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą 

prace związane z montażem paneli, odpady opakowaniowe. Z uwagi na specyfikę 

przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie 

będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą mogły 

odpady związane z konserwacją, naprawą paneli, które będą na bieżąco zabierane 

przez służby dozoru technicznego. Na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie będą 

magazynowane na terenie elektrowni. W przypadku likwidacji przedsięwzięcia 

wytwarzane będą głównie odpady powstające w związku z prowadzeniem prac 

rozbiórkowych. Z k.i.p. i uzupełnienia k.i.p. wynika, że odpady powstające na 

poszczególnych etapach inwestycji będą przekazywane uprawnionym podmiotom do 

gospodarowania odpadami celem w pierwszej kolejności ich odzysku. Mając na 

uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. 

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś na 

podstawie analizy k.i.p. stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany 

w pobliżu obszarów wodno-błotnych, ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, 

w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów 

wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich. W otoczeniu przedsięwzięcia 

znajdują się lasy. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane także na obszarach 

uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o dużej gęstości 

zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. nie stwierdzono, aby 

przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku 

z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia. 



13  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej 

gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Dopływ 

z Kluczewa o kodzie PLRW60001715644912. Zgodnie z zapisami Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) 

JCWP Dopływ z Kluczewa o kodzie PLRW60001715644912 została oceniona jako 

naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, 

jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Wobec JCWP Dopływ 

z Kluczewa o kodzie PLRW60001715644912 zastosowano odstępstwo polegające na 

przedłużeniu terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. ze względu na brak 

możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty. Przedmiotowy obszar inwestycji 

znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 o kodzie 

PLGW600069, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem 

chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP). Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie strefy 

ochronnej ujęcia wody. Najbliższe ujęcie wód podziemnych do celów zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę znajduje się w miejscowości Sączkowo na dz. o nr ewid.: 385/3, 

385/4, 385/5 obręb Sączkowo, w odległości około 3110 metrów od obszaru 

przedsięwzięcia. Ujęcie składa się z 3 studni i posiada ustanowioną strefę ochrony 

bezpośredniej ujęcia wód podziemnych. Przy zastosowaniu rozwiązań 

minimalizujących wpływ dla środowiska nie przewiduje się negatywnego wpływu 

planowanej inwestycji na przedmiotowe ujęcie. Inwestycja nie znajduje się na 

obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Po przeanalizowaniu załączonej 

do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, 

lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy 

zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska, oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie 

przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych 

części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP), oraz możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych. 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś 

stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się 

z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność 

biologiczną. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie 

przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie 

zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu „Przemęcko Wschowski 

i kompleks leśny Włoszakowice”, który nie ma obowiązujących zakazów, a najbliżej 

położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Wielki Łęg 

Obrzański PLB300004, oddalony o 0,6 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie rolnym i jego realizacja nie będzie 

się wiązać z wycinką drzew i krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się 

grunty rolne, lasy i zabudowa zagrodowa. Powierzchnia elektrowni zostanie obsiana 
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roślinnością trawiastą. W k.i.p. nie wskazano jednoznacznie sposobu 

zagospodarowania powierzchni planowanej elektrowni. Celem ochrony lokalnej 

bioróżnorodności nałożono warunek, aby do obsiewu nie używać roślin obcego 

pochodzenia. W celu ochrony ptaków lęgowych nałożono w decyzji warunek 

ewentualnego koszenia roślinności na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza 

okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu 

rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Nałożono także warunek 

montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią, co pozwoli 

na rozwój roślinności i w konsekwencji umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, 

roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli 

słonecznych przez roślinność. Na etapie prowadzenia prac ziemnych nałożono 

warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwiezionych w nich zwierząt. 

W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono warunek montażu 

ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy 

między ogrodzeniem a powierzchnią ziemi. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono 

warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co 

ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu minimalizacji oddziaływania na 

ludzi i przyrodę ożywioną nałożono warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu 

elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Mając na względzie lokalizację 

planowanego przedsięwzięcia na gruncie rolnym, brak konieczności wycinki drzew 

i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, 

nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko 

przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność 

i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich 

lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja 

przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na 

siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony 

zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia 

integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi 

obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz 

nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość 

i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość 

i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań 

z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 

pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie 

będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Z uwagi na skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz inne 

uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 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 (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Przemęt stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Jednocześnie po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku Inwestora, karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, mapy ewidencyjnej oraz uzyskanych opinii: 

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

• Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, 

• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, 

Wójt Gminy Przemęt nałożył w decyzji istotne warunki korzystania ze środowiska 

w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały 

szczegółowo opisane w uzasadnieniu niniejszej decyzji. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 za 

pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

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

wniesienia odwołania 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 zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z 

póżn. zm.). 

 
Podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a. oraz art. 4 cz. I kol. 2 pkt 45 ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). 

 
 

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  

 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik: Pan Bartłomiej Buławski 

Skąpe 93, 66-213 Skąpe 

2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie  

3. aa  

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie 

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra 

4. Starosta Wolsztyński 

ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn 

 

Informacja o sposobie wysyłki: 

- przesyłka polecona ZPO 

 

Przygotowała: Kinga Luboń 

Tel. 65 615 69 88 pok. nr 3 
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Załącznik do decyzji Wójta Gminy Przemęt RS.6220.33.2021 z dnia 15 lipca 2022 

roku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod 

nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 401, w miejscowości Przemęt, 

obręb Przemęt, gmina Przemęt. 

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie farmy fotowoltaicznej 

o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 401 

obręb Przemęt, gmina Przemęt. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej na której 

planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,08 ha. Powierzchnia terenu inwestycji 

przeznaczona do przekształcenia wynosić będzie do 2,464 ha.  

Elektrownia będzie składać się z następujących elementów: paneli 

fotowoltaicznych o mocy do 2 MW w ilości ok. 3636 szt., naziemnych konstrukcji 

wsporczych modułów fotowoltaicznych, inwerterów, kontenerowych stacji 

transformatorowych, tras kablowych, ogrodzenia, instalacji odgromowej 

i zabezpieczającej, magazynu energii, oraz infrastruktury towarzyszącej zgodnie 

z przyjęta koncepcją i warunkami technicznymi. Inwestor planuje zastosowanie 

transformatorów suchych - żywicznych. W przypadku konieczności zastosowania 

transformatorów olejowych zostaną zastosowane zabezpieczenia polegające na 

zastosowaniu szczelnej misy olejowej na wypadek wycieku lub awarii. Misa ta jest 

w stanie zmagazynować 100 % zawartości oleju znajdującego się w transformatorze, 

aby zapobiec skażeniu środowiska gruntowo - wodnego. 

Materiały budowlane będą dostarczane przez firmy zewnętrzne 

i magazynowane na wyznaczonym miejscu. W przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych materiały budowlane planuje się przechowywać w kontenerach 

magazynowych. Zaplecze budowy będą stanowiły kontenery dla pracowników, oraz 

ewentualny magazyn dla sprzętu. Plac budowy będzie wyposażony w środki służące 

do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia 

awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu zostanie 

przeprowadzone oczyszczenie skażonego obszaru za pomocą sorbentów. Sprzęt jaki 

zostanie użyty do prac budowlanych będzie w pełni sprawny, a jego stan techniczny 

nie będzie budził zastrzeżeń. 

Na etapie eksploatacji inwestycji nie zaplanowano mycia powierzchni paneli 

fotowoltaicznych. W przypadku konieczności mycia paneli zaplanowano zastosowanie 

wody bez dodatku substancji czyszczących, dostarczonej z zewnątrz na teren 

inwestycji. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne sanitariaty, 

opróżniane okresowo przez specjalistyczną firmę. Woda na cele bytowe pracowników 

budowy będzie dostarczana z zewnątrz na teren inwestycji. Wody opadowe lub 
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roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do 

gruntu. 

Odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych 

kontenerach zabezpieczonych przed działaniem opadów atmosferycznych i dostępem 

osób postronnych. Pozostałe odpady będą magazynowane w zależności od ich 

rodzaju w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach. Wytworzone 

odpady będą przekazywane podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to 

niemożliwe, będą przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadów będą 

sprawdzani pod względem posiadanych pozwoleń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą powstawały 

odpady związane z utrzymaniem, konserwacją i funkcjonowaniem urządzeń 

technicznych, które będą na bieżąco usuwane z terenu inwestycji i przekazywane 

uprawnionym podmiotom. Podczas fazy likwidacji przedsięwzięcia dojdzie do 

usunięcia konstrukcji i przywrócenia pierwotnego stanu środowiska przyrodniczego na 

omawianym terenie. 

 

 

 

 
Przygotowała: 

Kinga Luboń 

Tel. 65 615 69 88 pok. nr 3 
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