
  Zdzieszowice,2018-05-11 OŚ.6220.2.2018.JBG POSTANOWIENIENa podstawie art.  123,  w związku z art.  49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodekspostępowania administracyjnego (tj.  Dz.U.  z  2017 r.  poz.  1257 z późn.zm.)  oraz  art.  63 ust.  2ustawy 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 2017 r., poz.1405 z późn.zm.) po zapoznaniu się z opiniami Państwowego PowiatowegoInspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 25.04.18 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.04.18 r.)znak NZ.4315.11.2018.GJ, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27.04.18 r.(data wpływu do tut. urzędu 30.04.18 r.) znak WOOŚ.4220.76.2018  i Państwowego GospodarstwaWodnego  Wody  Polskie  z  dnia  30.04.18  r.  (data  wpływu  do  tut.  urzędu  07.05.18  r.)  znakGL.ZZO.3.435.74.1.2018.MO         BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku firmy:        Spółki Gospodarka Solarna Sp. z o.o.reprezentowanej przez PełnomocnikaPana Olafa Korgela  ul. Zamkowa 14, 48-250 Głogówekw   sprawie   wydania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   zgody   na    realizację przedsięwzięcia  pn.:zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr134/1 w miejscowości Rozwadzapo  uzyskaniu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Państwowego Gospodarstwa WodnegoWody Polskie w Opolu postanawiaodstąpić od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowegoprzedsięwzięcia na środowisko. UZASADNIENIEWnioskiem z dnia 12.04.18 r.  Spółka Gospodarka Solarna Sp. z o.o  reprezentowana przezPana  Olafa  Korgela wystąpiła  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dlaprzedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą naterenie działki nr 134/1 w miejscowości RozwadzaDo  wniosku  Inwestor  dołączył  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia,  mapę  ewidencyjną,wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegooraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej przedsięwzięcia. 



Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust.1 pkt 52 lit. b) (zabudowa przemysłowa, w tymzabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, opowierzchni  zabudowy  nie  mniejszej niż:  1  ha  na  obszarach  innych  niż  wymienione  w lit.  a)Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogącychznacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), zostało zaliczone do przedsięwzięćmogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Planowane  przedsięwzięcie  będzie  realizowane  w  województwie  opolskim,  na  tereniepowiatu krapkowickiego, w gminie Zdzieszowice, w miejscowości Rozwadza, na działce nr 134/1obręb Rozwadza.Teren  inwestycji  objęty  jest  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego,zatwierdzonym uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  Nr  LIV/400/98  z  dnia  17  czerwca1998r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonychobszarów  mieszkaniowych  w  sołectwach  Rozwadza,  Krępna  w  obrębie  Gminy  Zdzieszowice.Planowana inwestycja znajduje się na działce oznaczonej symbolem przeznaczenia: 1 Ef — terenyelektroenergetyki (lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocyprzekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna) oraz w części 2R - tereny rolne i 1KGD - terenposzerzenia drogi publicznej klasy głównej.Działka  nr  134/1  od  strony  południowej,  zachodniej  i  północnej  otoczona  jest  polamiuprawnymi,  natomiast  wzdłuż  północno-wschodniej  granicy,  na  działce nr  141 przebiega  drogawojewódzka nr 423 relacji Opole - Krapkowice - Zdzieszowice - Kędzierzyn Koźle. Z drogi tejprowadzona będzie obsługa komunikacyjna planowanego obiektu z wykorzystaniem istniejącychzjazdów (przewiduje się możliwość ich przebudowy).Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w:— miejscowości Rozwadza w odległości ok. 100 m, w kierunku południowo- wschodnim;— miejscowości Krępna w odległości ok. 430 m, w kierunku północnym przy ulicy Cegielnianej;— miasta Zdzieszowice w odległości 2150 m, w kierunku południowo-wschodnim przy ul. Miarki.W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy 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 2017 r., poz.1405 z późn.zm.), pismem z dnia 16.04.2018 r. znak OŚ.6220.2.2018.JBG,wystąpił  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wGliwicach o  wydanie  opinii  co  do  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  naśrodowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W  odpowiedzi  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Krapkowicach  w  piśmie(opinii sanitarnej) z dnia 25.04.18 r.  znak NZ.4315.11.2018.GJ wniósł o odstąpienie od potrzebyprzeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.  Regionalny DyrektorOchrony Środowiska w Opolu w  piśmie WOOŚ.4220.76.2018 z dnia 27.04.18 r. wyraził opinię, iżdla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania naśrodowisko. Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa WodnegoWody Polskie w piśmie znak GL.ZZO.3.435.74.1.2018.MO z 30.04.18 r. stwierdził brak obowiązkuprzeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W  następstwie  tego,  po  wnikliwym  przeanalizowaniu  sprawy,  Burmistrz  Zdzieszowicstwierdził, że zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionychorganów  opiniujących,  odstąpił  od  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływaniaprzedsięwzięcia na środowisko.   



W  postanowieniu  wzięto  pod  uwagę  wymienione  w  art.  63  ust.  1  ustawy  z  dnia3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017r.,  poz.1405  z  póżn.zm.)  i  przeanalizowano:  rodzaj,  skalę  i  charakter  inwestycji,  wielkośćzajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania,zasięg  oddziaływania  oraz  odwracalność  oddziaływania,  a  także  wykorzystanie  zasobównaturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacja inwestycji, gęstość zaludnienia wokółinwestycji  oraz  usytuowanie  przedsięwzięcia  względem  obszarów  wymagających  specjalnejochrony  ze  względu  na  występowanie  gatunków roślin  i  zwierząt,  ich  siedlisk  przyrodniczychobjętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.       Karta  informacyjna  dla  omawianego  przedsięwzięcia  została  opracowana  przez  PanaOlafa  Korgela  reprezentującego  Spółkę  z  o.o.  Gospodarka  Solarna  ul.  Zamkowa  14,  48-250Głogówek.W ramach przedsięwzięcia  na  przedmiotowym obszarze  zlokalizowane  zostaną  systemyfotowoltaiczne  pozwalające  na  wytwarzanie  energii  elektrycznej  przy  pomocy  ogniwfotowoltaicznych  z  odnawialnych  źródeł  energii  (energia  słoneczna).  W  ramach  inwestycjiwykonana  zostanie  również  niezbędna  infrastruktura  towarzysząca  (m.in.  wewnętrzna  drogatechniczna, przyłącza do sieci energetycznej, pasy zieleni izolacyjnej, ogrodzenie terenu itp.). Nieprzewiduje  się  wykonywania  obiektów  kubaturowych  za  wyjątkiem  kontenerowych  stacjitransformatorowych.Łączna powierzchnia zagospodarowania terenu po zabudowie systemów fotowoltaicznych oplanowanej mocy do 6 MW, wyniesie ok. 5,33 ha. Panele fotowoltaiczne wraz z wewnętrznymipasami technicznymi zajmować będą obszar ok. 5,30 ha. Ponadto ok. 50 m2 - zajmować będziezabudowa kontenerowych stacji transformatorowych i ok. 250 m2 - utwardzenia terenu związane zkomunikacją.Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia będzie wykonanie następujących elementów:• zespołu paneli fotowoltaicznych;• kontenerowej stacji transformatorowej NN/SN wyposażonej w falowniki;•  podziemnej  kablowej  sieci  elektroenergetycznej  niskiego  napięcia,  łączącej  poszczególneelementy elektrowni fotowoltaicznej;•  podziemnej  kablowej  sieci  telekomunikacyjnej  łączącej  poszczególne  elementy  elektrownifotowoltaicznej;•  przyłącza  do  sieci  dystrybucyjnej  SN  na  podstawie  wydanych  warunków  przyłączenia  lubprzyłącza NN;• systemu telekomunikacji (optyczny lub radiowy);• wewnętrznej drogi technicznej o nawierzchni utwardzonej;• ogrodzenia terenu objętego inwestycją.Zamontowane  panele  fotowoltaiczne,  mają  na  celu  dokonywanie  konwersji  energiipromieniowania słonecznego na energie elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii, poprzezstację transformatorową, do sieci operatora. Panele fotowoltaiczne, połączone zostaną za pomocąkabli  energetycznych  i  teletechnicznych.  Następnie  moduły  łączone  są  z  falownikiem  itransformatorem NN/SN  znajdującym się w stacji  kontenerowej,  który przyłączony zostanie  dosieci  dystrybucyjnej.  Montaż  modułów  systemów  fotowoltaicznych  wykonywany  będzie  zwykorzystaniem  konstrukcji  stalowych  (podpór)  posadowionych  bezpośrednio  na  gruncie.Standardowo  zakłada  się  wbijanie  w  grunt  do  głębokości  ok.  1m  stalowych  słupów  (podpór)rozstawionych, co ok. 0,5÷5m. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych, zakłada sięwykonanie dla każdego ze słupów betonowego fundamentu o wymiarach ok. 50x50cm, do któregozamocowany  zostanie  słup.  Po  zakończeniu  montażu  modułów  do  konstrukcji  stalowych  ipodłączeniu  całości  systemu  do  zewnętrznej  sieci  energetycznej  możliwe  będzie  rozpoczęcieprodukcji  energii  elektrycznej.  Szacowana  produkcja  energii  wynosić  będzie  ok.  1  000  000kWh/rok/ha (1000 MWh/rok/ha).



Na  etapie  budowy,  na  terenie  inwestycyjnym  i  w  jego  okolicach,  przewiduje  się,wystąpienie  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego  i  wzrost  oddziaływaniaakustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze zwiększonymtransportem samochodów obsługujących inwestycję (dostarczanie elementów do budowy). Pracebudowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Emisja zanieczyszczeń dopowietrza atmosferycznego i hałasu, będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie zchwilą  zakończenia  budowy.  Ogniwa  fotowoltaiczne  ani  infrastruktura  towarzysząca  w  trakcieeksploatacji nie będą źródłem hałasu ani zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze przekroczeń poziomów dopuszczalnychpyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, jednak w ramach eksploatacjiplanowanej instalacji nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, tymsamym przedsięwzięcie to nie będzie miało wpływu, na jakość powietrza atmosferycznego w tymzakresie.Na  etapie  budowy  przewiduje  się  powstawanie  ścieków  bytowych,  związanych  zpotrzebami socjalnymi pracowników, biorących udział w pracach budowlanych. Ścieki te zbieranebędą  w  szczelnych  zbiornikach,  stanowiących  wyposażenie  kabin  sanitarnych  ekipy  budującejinstalację.  Ścieki  te,  będą  odbierane  przez  specjalistyczne  firmy  zewnętrzne,  posiadająceodpowiednie zezwolenia. W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe.W wyniku realizacji  inwestycji generowane będą odpady inne niż niebezpieczne, będąceefektem  prowadzonych  prac  budowlano-montażowych,  tj.  odpady  betonu  oraz  gruz  betonowy17 01 01, mieszaniny metali 17 04 07, kable 17 04 07, gleba i ziemia, w tym kamienie 17 05 04oraz inne zmieszane odpady z budowy17 09 04. Ziemia zostanie wykorzystana na terenie inwestycjilub wywieziona. Pozostałe odpady będą gromadzone selektywnie m.in. w specjalnych pojemnikachprzystosowanych  do  ich  gromadzenia,  a  następnie  będą  odbierane  przez  firmy  posiadającezezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycjinie będą powstawały odpady. Obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.142 z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwemopolskich  obszarów  Natura  2000,  a  tym  samym  poza  siedliskami  przyrodniczymi  oraz  pozastanowiskami  gatunków  roślin  i  zwierząt,  dla  ochrony  których  je  wyznaczono.  Najbliższymiobszarami Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji przedsięwzięcia są: obszar o znaczeniu dlaWspólnoty Łęg Zdzieszowicki PLH160011 (położony w odległości 1,6 km) oraz obszar mającyznaczenie dla Wspólnoty Góra Świętej Anny PLH160002 (położony w odległości 3,7 km). Dla ww.obszarów ustanowiono plany zadań  ochronnych  (zarządzenie  Regionalnego  Dyrektora  OchronyŚrodowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnychdla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 584 z późn.zm.;zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. wsprawie  ustanowienia  planu  zadań  ochronnych  dla  obszaru  Natura  2000  Łęg  ZdzieszowickiPLH160011 -  Dz.  Urz.  Woj.  Op.  poz.  242).  We wskazanych aktach prawnym zidentyfikowanoistniejące  i  potencjalne  zagrożenia  dla  zachowania  właściwego  stanu  ochrony  siedliskprzyrodniczych  i  gatunków  będących  przedmiotem ochrony  oraz  zidentyfikowano  cele  działańochronnych.  Realizacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  generowała  wskazanych  w  planach  zadańochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.Teren  inwestycji  zlokalizowany  jest  na  obszarze  korytarza  ekologicznego  o  znaczeniukrajowym Dolina Odry wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego WojewództwaOpolskiego. Uznano jednak, że realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla funkcjonalnościprzyrodniczej przedmiotowego korytarza ekologicznego.



Jednocześnie inwestycja znajduje się poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez ZakładBadania Ssaków PAN w Białowieży - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz w 2011r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,b) obszary wybrzeży,c) obszary górskie,d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,e) obszary przylegające do jezior,f) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.Z  uwagi  na  rodzaje  oraz  ilości  materiałów  wykorzystywanych  na  terenie  planowanejinwestycji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lubdużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju zdnia  29  stycznia  2016  r.  w  sprawie  rodzajów i  ilości  znajdujących  się  w  zakładzie  substancjiniebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzykuwystąpienia. poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r., poz.138).Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone zalaniem oraznie  jest  zagrożone  ruchami  masowymi  ziemi.  Mając  na  uwadze,  charakter  przedsięwzięciastwierdzono,  że  nie  zachodzi  potrzeba  stosowania  specjalnych  rozwiązań  mających  na  celuadaptację przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu.Realizacja  inwestycji  będzie  miała  dalekosiężny  i  długookresowy  korzystny  wpływ  naklimat, poprzez obniżenia zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych izmniejszenie  wydobycia  nieodnawialnych  surowców  energetycznych.  W  przeciwieństwie  dotradycyjnych  form  wytwarzania  energii  w  procesach  spalania  paliw,  energetyka  słoneczna  niepowoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyniając się do ochrony powietrza i klimatu.W  zasięgu  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  nie  znajdują  się  inneprzedsięwzięcia  realizowane  lub  zrealizowane,  dla  których  występowałoby  kumulowanieoddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.W  przypadku  planowanego  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się  prowadzenia  pracrozbiórkowych.Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz wielkość jegooddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącegotransgranicznego oddziaływania na środowisko.Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) onazwie "Odra od kanału Gliwickiego do Osobłogi" i  statusie określonym jako silnie zmienionaczęść wód (SZCW), a jej aktualny stan chemiczny określony jest jako zły. Cele środowiskowe dlajednolitych części wód powierzchniowych, zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarzedorzecza Odry, przede wszystkim odpowiadają wymaganiom warunku, dotyczącego niepogarszaniaich  stanu.  Dla  rzeki  Odry,  która  została  zakwalifikowana  jako  SZCW –  co  najmniej  dobregopotencjału ekologicznego. Ponadto w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będziedodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Celem środowiskowym dla JCWPrejonu  inwestycji  jest  zatem  osiągnięcie  dobrego  potencjału  ekologicznego  i  dobrego  stanuchemicznego. Według obowiązującego podziału wody podziemne przedmiotowego obszaru należądo jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 127. Cele środowiskowe dla wód podziemnychto:- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich części wód podziemnych,- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendustężenia każdego zanieczyszczenia powstającego wskutek działalności człowieka.



Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywane będą przy użyciu sprawnegotechnicznie  sprzętu,  eksploatowanego  i  konserwowanego  w sposób  prawidłowy,  który  zapewnizabezpieczenie  środowiska  gruntowo-wodnego  przed  wyciekami  płynów  technicznych  i  paliw.Teren  budowy  zabezpieczyć  przed  możliwością  skażenia  wód  podziemnych  przez  substancjeropopochodne. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić należy na utwardzonym iuszczelnionym  terenie,  zabezpieczonym  przed  potencjalnym  zanieczyszczeniem  środowiskawodno-gruntowego  substancjami  ropopochodnymi.  W  razie  wycieków  węglowodorówropopochodnych  należy  zastosować  sorbenty  do  ich  zbierania.  W  przypadku  koniecznościodwodnienia wykopów, wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewaniaterenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływuwód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Przy takich działaniach realizacja i eksploatacjaprzedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko wodno-gruntowe, a prowadzone roboty niebędą wywierać negatywnego wpływu na wody gruntowe, powierzchniowe oraz podziemne. Organ zważył co następuje:- biorąc pod uwagę rodzaj, skale i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, żeinwestycja  w  trakcie  swojej  eksploatacji  nie  będzie  źródłem  emisji  substancji  do  środowiska,odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 lit d ustawy o  udostępnieniu informacji o środowisku i jegoochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  naśrodowisko, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie inwestycji,- biorąc pod uwagę cechy i parametry przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie przewiduje się,aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnychpoziomów hałasu,  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  14.06.2007 r.  wsprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112),- uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f cytowanej ustawy stwierdzono, iż zewzględu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w fazie eksploatacji nie przewidujesię  istotnych  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  ani  kumulowania  się  oddziaływańplanowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć,- w związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy stwierdzono, że przy uwzględnieniu charakteruprzedsięwzięcia, stosowanych technologii oraz realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii ikatastrof  budowlanych.  Zgodnie  z  karta  informacyjną  przedsięwzięcia,  teren  planowanegozamierzenia  inwestycyjnego  nie  jest  położony  w  strefie  zagrożenia  powodziowego,  w  strefiezagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk czy ruchów skorupy ziemskiej. Wobec powyższego,nie przewiduje się  wystąpienia katastrofy naturalnej,- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. ustawy stwierdzono, że na etapie prawidłowego,bezawaryjnego  eksploatowania  inwestycji  odpady  nie  będą  powstawały.  Powstające  na  etapieeksploatacji  odpady  będą  związane  z  niezbędnymi  naprawami  eksploatacyjnymi  i  przeglądamikonserwacyjnymi.  Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z  obowiązującymi w tymzakresie  przepisami.  Odpady  będą  selektywnie  gromadzone  w  miejscach  wyznaczonych  iprzekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Mając nauwadze  powyższe  nie  przewiduje  się  negatywnego  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  naśrodowisko gruntowo-wodne w rejonie inwestycji,-  uwzględniając  charakter  planowanego  przedsięwzięcia,  w  kontekście  art.  63  ust.  1  pkt  2  lit.a,b,c,d,f,g,h  oraz  j  ustawy  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, żeteren  przedsięwzięcia  nie  jest  zlokalizowany  w  pobliżu  obszarów  wodno-błotnych  i  innychobszarów  o  płytkim  zaleganiu  wód  podziemnych  i  obszarów  ochronnych  zbiorników  wódśródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich i leśnych, obszarówprzylegających  do  jezior.   Przedsięwzięcie  nie  będzie  miało  wpływu  na  obszary  o  znaczeniuhistorycznym,  kulturowym  oraz  archeologicznym,  nie  będzie  zlokalizowane  na  obszarachuzdrowiskowych  i  ochrony  uzdrowiskowej.  W  związku  z  realizacją  przedmiotowego



przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcienie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia,-  uwzględniając kryteria  o których mowa w art.  63 ust.  1 pkt 1 lit  c  cytowanej ustawy należystwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniemzasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność,- mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, brakkonieczności  wycinki  drzew  i  krzewów,  nie  przewiduje  się  znaczącego,  negatywnegooddziaływania  inwestycji  na  środowisko  przyrodnicze,  w  tym  na  różnorodność  biologiczną,rozumianą  jako  liczebność  i  kondycję  populacji  występujących  gatunków,  w  szczególnościgatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska,- zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowiskoprzeanalizowano  zasięg,  wielkość  i  złożoność  oddziaływania,  jego  prawdopodobieństwo,  czastrwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwośćpowiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia niepociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska,-  zabudowa  systemów fotowoltaicznych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  zarówno  na  etapierealizacji jak i eksploatacji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na stan ilościowy i chemicznyjednolitych części wód podziemnych oraz na stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitychczęści wód powierzchniowych, nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych dla JCWP i JCWPdokreślonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,- jednolite części wód powierzchniowych:*europejski kod JCWP: PLRW60001911759, nazwa -”Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi”-  jednolite części wód podziemnych:    *europejski kod JCWPd: PLGW6000127, nazwa – 127.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  ochronieśrodowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 r., poz.1405 z późn.zm.)a w szczególności po  uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących stwierdzono brak potrzebyprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.Wobec  powyższego orzeczono jak w sentencji.                     
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