Zdzieszowice, dnia 2017-03-30

OŚ.6220.5.1.2017.JBG
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm), po
zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z
dnia 08.03.17 r., znak NZ.4315.5.2017.TM oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Opolu z dnia 20.03.17 r., znak WOOŚ.4241.88.2017.IOC/MW
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku:
Pana Łukasza Olszewskiego występującego w imieniu Spółki
MG Speed Sp z o.o. , ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.:

budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z zespołu 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz
z infrastrukturą zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb
Januszkowice
po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
postanawia
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE
Pełnomocnicy firmy MG Speed Sp z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie Pan Łukasz Olszewski i
Pan Zbigniew Celjan złożyli w dniu 07.02.2017 r. w tut. urzędzie wniosek bez znaku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy
fotowoltaicznej składającej się z zespołu 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą
zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice.
Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną
obszaru inwestycji, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej
przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt 52lit. b (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 objęte 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, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy – przy czym przez powierzchnie
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostała
powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zostało zakwalifikowane do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), pismem z dnia 08.02.2017 r. znak OŚ.6220.5.2017.JBG, wystąpił
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie z
dnia 17.02.17 r. (data wpływu do tut. urzędu 21.02.17 r.) znak NZ.4315.5.2017.TM wniósł o
przesłanie brakującego załącznika tzn. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie znak WOOŚ.4241.48.2017
IOC z dnia 14.02.17 r. (data wpływu do tut. urzędu 16.02.17 r.) wyraził opinię, iż „w związku z
wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zmian w ustawie 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 wprowadzonych ustawa z dnia 9
października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochroni środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1936), w tym dotyczących wymogów co do zawartości karty
informacyjnej przedsięwzięcia (obecnie zgodnie z art. 62 a 63 ustawy ooś), wobec zapisów art. 6
ustawy z dnia 9 października 2015 r. zawartych w ustępie 2 z których wynika, że przepisy
dotychczasowe stosuje się jedynie cyt. do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art.
1, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przedłożono raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Opolu odesłała wniosek celem wezwania Inwestora do przedłożenia zweryfikowanej Karty
informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z nowymi wymogami.
W dniu 3 marca 2017 r. Inwestor przesłał KIP dostosowana do nowych przepisów prawa.
Tego samego dnia Burmistrz Zdzieszowic przesłał dokumentację w sprawie do PPIS w
Krapkowicach i RDOŚ w Opolu celem zajęcia stanowiska.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w opinii sanitarnej z dnia
08.03.17 r. (data wpływu do tut. urzędu 13.03.17 r.) znak NZ.4315.5.2017.TM wniósł o odstąpienie
od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
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w
Opolu
w
piśmie
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WOOŚ.4241.88.2017.IOC/MW z dnia 20.03.17 r. (data wpływu do tut. urzędu 21.03.17 r.) wyraził
opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Organ zważył co następuje:
1. przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na w miejscowości Januszkowice, gmina
Zdzieszowice, powiecie Krapkowickim, w województwie opolskim, na działkach o nr ew. 1016/1,

980/1, 970 oraz 968,
2. teren na którym planuje się realizację inwestycji, objęty jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwalą nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 23.01.14 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Januszkowice. Zgodnie z jego treścią inwestycje planuje się na terenach
oznaczonych jako 1 U/P i 2U/P o przeznaczeniu tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej z
dopuszczeniem lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych pod warunkiem nie kolidowania z
przeznaczeniem podstawowym,
3. najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się od granicy działki w odległości ok. 2 km, tereny
przyległe stanowią pola uprawne-sady lub inny rodzaj upraw rolniczych,
4. wjazd/wyjazd z terenu inwestycji będzie realizowany od strony wschodniej, z działek
ewidencyjnych nr 1016/1 oraz 980/1,
5. powierzchnia na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 19,6 ha, z czego 5,2 ha będzie
zabudowane instalacją fotowoltaiczną. Pozostała powierzchnia 14,4 ha zostanie przeznaczona na
ciągi technologiczne pomiędzy rzędami paneli,
6. przedsięwzięcie polega na instalacji ok. 29 988 szt paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp
każdy, połączonych w 9 instalacji o mocy do 1 MW każda (planuje się produkcję ok. 8595 MWh
rocznie),
7. inwestycja będzie podłączona, za pomocą przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15kV
z każdej instalacji do miejsca wskazanego przez Zakład Energetyczny, zgodnie z warunkami
przyłączenia, najprawdopodobniej do najbliższej stacji SN,
8. na etapie budowy przewiduje się zużycie materiałów w postaci elementów nośnych paneli
fotowoltaicznych, przewodów i kabli, ogrodzenia oraz surowców tj. żwir, piasek, beton cementowy,
podsypka piaskowa itp., a także aluminium, ogniwa PV (krzem krystaliczny), tworzywa EVA i
Tedlar, substancje spajające, itp.,
9. w trakcie transportu i montażu elementów farmy fotowoltaicznej, wystąpi typowe
zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu maszyn i urządzeń,
10. nie przewiduje się stałego poboru wody z wodociągów na potrzeby budowy, ponieważ w
procesie technologicznym montażu konstrukcji wolnostojących jedynie wbija się elementy stałe,
nie zużywając zaprawy,
11. przewiduje się zużycie wody na potrzeby fizjologiczne pracowników woda będzie dostarczana
na teren budowy,
12. zaplecze budowy będzie zaopatrzone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w
postaci przenośnych toalet, których zawartość będzie odbierana przez uprawnione firmy, zajmujące
się wywozem nieczystości płynnych,
13. montaż paneli nie wymaga usuwania humusu, anie nie ingeruje w sposób znaczący w
środowisko glebowe,
14. etap budowy będzie się wiązał z krótkotrwałym wzrostem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
w szczególności pyłów, spalin a także hałasu na wskutek transportu materiałów i elementów oraz
pracy urządzeń i maszyn wykorzystywanych przy budowie (kafary, samochody dostawcze) –
oddziaływania te nie będą jednak znaczące i nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza, jak i
stanu klimatu akustycznego,
15. realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wytwarzaniem odpadów powstających przy
wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Powstałe odpady głównie będą należały do grupy 17 w
postaci opakowań po materiałach budowlanych, złom stalowy, odpady z budowy (szkło, papa,
styropian, kawałki drewna),
16. przewidywana trwałość całej inwestycji to ok 25 lat – po tym okresie wszystkie elementy
montażowe podlegają recyklingowi. Odpady będą zagospodarowane przez wykonawcę robót, który
zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad
postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do ponownego
wykorzystania, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach,

17. na etapie eksploatacji nie będą wykorzystywane surowce naturalne,
18. instalacja będzie bezobsługowa, wystąpi zapotrzebowanie jedynie na wodę do mycia paneli raz
w roku i energie elektryczną na potrzeby funkcjonowania inwerterów,
19. w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia będą powstawać niewielkie ilości odpadów
związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych w postaci odpadów z grup 16 i 17
tj, odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia, elementy usunięte z
zużytych urządzeń, odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, kable itp.,
20. eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generowała emisji zanieczyszczeń do powietrza,
21. w trakcie eksploatacji będzie występować niewielka emisja hałasu w związku z pracą urządzeń
elektrycznych umieszczonych w stacjach kontenerowych. Ponadto panele fotowoltaiczne
pozbawione będą systemu mechanicznego chłodzenia, w związku z czym przedsięwzięcie nie
będzie generować dodatkowego hałasu do środowiska. Mając na uwadze odległość od najbliższej
zabudowy mieszkaniowej (ok 2 km), brak urządzeń chłodzących w kontenerach ocenia się, że nie
będzie ono powodować naruszania standardów akustycznych na terenach chronionych akustycznie,
22. źródłami emisji pola elektromagnetycznego będą linie kablowe niskiego napięcia, inwentery,
kontenerowa trafostacja oraz kablowe linie elektroenergetyczne, wyprowadzające energię do
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (nie spowoduje przekroczenia standardów
środowiskowych w zakresie emisji pola elektromagnetycznego),
23. aby instalacja działała prawidłowo, należy zapewnić przeźroczystość szyb, co oznacza, iż na
etapie eksploatacji panele fotowoltaiczne będą czyszczone wodą (raz w roku). W trakcie
eksploatacji wody opadowe z terenów objętych inwestycją ( zaliczone do wód czystych,
niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi) będą swobodnie infiltrowały do gleby.
Środki stosowane do czyszczenia paneli fotowoltaicznych powinny być łagodne i biodegradowalne,
nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego,
Ponadto organ stwierdza, iż:
1. przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach:
- JCWP o kodzie RW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, status silnie
zmieniona część wód, ocena stanu – zły, ocena nie osiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona,
- JCWP o kodzie PLGW6000127,
2. mając na uwadze rodzaje powstających ścieków oraz zaproponowane rozwiązania w zakresie ich
odprowadzania ocenia się, że przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia jakości wód
powierzchniowych i podziemnych i tym samym nie spowoduje nieosiągnięcia celów
środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry
3. przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych poza korytarzami ekologicznymi, oraz poza formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a zatem
nie będzie na nie negatywnie oddziaływać,
4. inwestycja będzie zlokalizowana na gruntach rolnych (użytkowane grunty orne, które nie mają
dużego znaczenia dla awifauny lęgowej i migrującej), poza stanowiskami chronionych gatunków
roślin i grzybów oraz płatami siedlisk chronionych w ramach europejskiego programu ochrony
przyrody Natura 2000 (zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu),
inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze częściowo użytkowanym rolniczo,
5. ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko;
6. w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
nie występują:
–
obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,w tym
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
–
obszary wybrzeży i środowisko morskie,
–
obszary górskie lub leśne,
–
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
–
obszary przylegające do jezior,
–
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
7. w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” stwierdzono, iż przedsięwzięcie będzie
zlokalizowane w obszarze na którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla
pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu, jednak biorąc pod uwagę bez emisyjny charakter inwestycji, nie
wpłynie ona na pogorszenie stanu jakości powietrza w rejonie jej realizacji.
–

Biorąc pod uwagę rozwiązania technologiczne i techniczne, organizacyjne opisane w KIP,
minimalizujące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi, w tym
minimalizujące skutki ewentualnych awarii, w tym m.in.:
- właściwą organizację robót i zaplecza budowy, oraz stosowanie sprzętu budowlanego i materiałów
posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania;
- stałą kontrolę sprzętu używanego na etapie budowy i montażu elektrowni pod kątem możliwych
wycieków i awarii;
- prowadzenie ewentualnych napraw sprzętu mechanicznego w miejscach do tego
przystosowanych;
- prowadzenie, wymaganych prawem przeglądów oraz terminowe oceny stanu technicznej
sprawności instalacji;
- objęcie instalacji oraz urządzeń stałym dozorem, dzięki czemu wszelkie odstępstwa od pracy, w
tym warunki pracy|: stan pogodowy, przewidywane zagrożenia ogłaszane przez gminne centrum
reagowania kryzysowego, będą na bieżąco kontrolowane celem dostosowania warunków pracy
instalacji do prognozowanych utrudnień.
Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz.1235 z późn.zm.) a w
szczególności po uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Krapkowicach stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 kpa postanowienie w tej
sprawie można zaskarżyć w odwołaniu decyzji.
Otrzymują:
1. MG Speed Sp. z o.o. – ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów
2. Pan Łukasz Olszewski – ul. Pułtuska 62B/28, 06-400 Ciechanów
3. Pan Zbigniew Celjan – ul. Sielecka 52 m. 150, 00-738 Warszawa
$. A/a
BURMISTRZ
Do wiadomości:
- tablica ogłoszeń w/m
- strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- w miejscu planowanej inwestycji – sołectwo Januszkowice
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu-ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
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