
 

1 
 

Popielów, 15.04.2022 r. 
BOS.6220.11.2021.RZ 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 
ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 
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 (tj. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2373 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ustawa ooś"), a także z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku PV 1780 Sp. z o.o.,  
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa z dnia 02.12.2021 r. (data wpływu 03.12.2021 r.) 

Wójt Gminy Popielów 

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Popielów, Arkusz 1, gmina Popielów” na 
terenie działek o numerach ewidencyjnych 178 i 771/179 a.m. 1 w obrębie Popielów, gmina 
Popielów. 

II. Określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia: 

1. Pod elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2 MW przeznaczyć do ok. 1,7725 ha 
powierzchni działek o numerach ewidencyjnych 178 i 771/179 a.m. 1 w obrębie Popielów, 
gmina Popielów. 

2. Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić 
wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00. 

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 także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. 

4. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem ok. 10-20 cm przerwy 
między ogrodzeniem a gruntem. 

5. W porze nocnej nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia. 
6. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie 

sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni 
zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów 
technicznych. 

7. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, 
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód. 

8. Zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych 
(sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe 
działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony 
grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub 
unieszkodliwiania. 

9. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

10. Na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do 
środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy 
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olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z 
takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-
wodnego. Warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów 
bezolejowych (np. żywicznych). 

11. Mycie paneli wykonywać wyłącznie przy użyciu czystej wody, wody zdemineralizowanej lub z 
użyciem środków biodegradowalnych, bez stosowania jakichkolwiek  dodatków chemicznych, 
w tym detergentów. 

12. Przewody elektryczne odprowadzające wyprodukowaną energię poprowadzić pod ziemią. 
13. W trakcie realizacji bądź likwidacji inwestycji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w 

przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki bytowe, które należy na bieżąco 
opróżniać przez uprawnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenia. 

14. Powstałe odpady magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, 
kontenerach lub uporządkowanych stosach na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający 
przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych. 

Uzasadnienie 

W dniu 03.12.2021 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Popielowie wniosek PV 1780 Sp. z o.o.,  
ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Popielów, Arkusz 1, gmina Popielów”. 

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b: „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 wymienione w lit. a)”. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś  Wójt Gminy Popielów jest organem właściwym w 
przedmiotowej sprawie i na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś , w oparciu o złożony wniosek 
wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 
03.12.2021 r.  

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy ooś, złożył wraz z wnioskiem poświadczoną przez 
właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy realizacji 
inwestycji i obszaru oddziaływaniu oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy 
ooś „Kartę informacyjną przedsięwzięcia” (dalej KIP) opracowaną przez panią Kamillę Krzemińską-
Sobolewską. W toku postępowania administracyjnego Wójt Gminy Popielów, zwrócił się do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu, pismami nr BOS.6220.11.2021.RZ.2 z dnia 29.12.2021 r. o wydanie opinii, co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na: 
„Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie 
geodezyjnym Popielów, Arkusz 1, gmina Popielów”. 
Do wniosku dołączono: 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 02.03.2021r. (data wpływu do 
Urzędu Gminy w Popielowie w dniu 03.12.2021r.), 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- oświadczenie, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu 
terytorialnego (załącznik dla RDOŚ w Opolu). 

Jednocześnie, w dniu 29.12.2021 r. na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy kpa Wójt Gminy 
Popielów zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, 
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a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy ooś, po 
przeanalizowaniu dokumentacji, w szczególności lokalizacji przedsięwzięcia, organ uznał że stronami 
postępowania oprócz wnioskodawcy są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do 
nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar 
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Wobec faktu, iż wyznaczona w ten sposób 
liczba stron postępowania przekracza 10, organ zawiadamiał strony o swoich czynnościach zgodnie z 
art. 74 ust.3 ustawy ooś, w trybie art. 49 kpa poprzez obwieszczenia. Zawiadomienia dotyczące 
postępowania były wywieszane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 
Popielowie, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa 
Popielów. 

W odpowiedzi na wystąpienie Wójta Gminy Popielów o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia 
takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w dniu 05.01.2022r. (data wpływu 10.01.2022r.) wydał 
opinię znak NZ.9022.8.4.2022.EK, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując na to, że z informacji 
przedstawionych w złożonej dokumentacji nie wynika, aby planowane przedsięwzięcie mogło 
negatywnie oddziaływać na środowisko oraz zdrowie ludzi.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał w dniu 13.01.2022r. postanowienie 
znak WOOŚ.4220.537.2021.JGD,  w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie 
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 
dniu 14.01.2022r. (data wpływu 19.01.2022r.) wydał opinię znak GL.ZZŚ.3.435.1.2022.DB, w której 
również nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko, mając na uwadze zagadnienia związane z wpływem planowanego 
przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód. Jednocześnie organ 
wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących 
warunków dotyczących realizacji, eksploatacji lub likwidacji planowanego przedsięwzięcia: 

− wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni 
zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów 
technicznych; 

− zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, 
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; 

− zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków; 
− wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 

środowiska wodnego; 
− na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do 

środowiska wodno-gruntowego, stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę 
olejową, będącą w stanie zmagazynować 100% oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, 
wykonaną z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska 
gruntowo-wodnego. Warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania 
transformatorów bezolejowych (np. żywicznych); 

− mycie paneli będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu czystej wody, wody 
zdemineralizowanej lub z użyciem środków biodegradowalnych, bez stosowania 
jakichkolwiek  dodatków chemicznych, w tym detergentów. 

Powyższe warunki wskazane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie zostały, po zmodyfikowaniu, uwzględnione w niniejszej decyzji. 

W dniu 18.01.2022r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone 
przez wnioskodawcę PV 1780 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. 
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W dniu 27.01.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał postanowienie 
znak WOOŚ.4220.537.2021.JGD, w którym sprostował z urzędu oczywiste omyłki w postanowieniu 
znak WOOŚ.4220.537.2021.JGD z dnia 13.01.2022r. o wyrażeniu opinii o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W dniu 09.02.2022 r. strony postępowania zostały poinformowane o otrzymanych opiniach 
od organów opiniujących. 

W dniu 09.02.2022r. Wójt Gminy Popielów po uzupełnieniu karty informacyjnej 
przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, pismami nr BOS.6220.11.2021.RZ.3 wystąpił do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz do 
Dyrektora Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ponowne opinie, 
czy dla planowanej inwestycji jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, o czym zostały poinformowane strony postępowania. 

Pismem z dnia 15.02.2022r. znak WOOŚ.4220.537.2021.JGD Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu poinformował, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało 
bezpośrednio przekazane przez wnioskodawcę do RDOŚ w Opolu i było uwzględnione w 
postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13.01.2022r. znak 
WOOŚ.4220.537.2021.JGD, wyrażającym opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 
dniu 22.02.2022r. (data wpływu 24.02.2022r.) wydał opinię znak GL.ZZŚ.3.435.35.2022.DB, w której 
również nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko, mając na uwadze zagadnienia związane z wpływem planowanego 
przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód. Jednocześnie organ 
wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących 
warunków dotyczących realizacji, eksploatacji lub likwidacji planowanego przedsięwzięcia: 
− wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie 
środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych; 
− zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, 
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; 
− zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych 
(sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania 
w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy 
przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania; 
− wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego; 
− zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków 
chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych; 
− w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia 
przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod 
transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% 
oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie 
przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. 
Powyższe warunki wskazane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie zostały, po zmodyfikowaniu, uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji. 

Państwowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem znak NZ.9022.8.4.2022.EK.1 z dnia 
24.02.2022 r. (data wpływu 28.02.2022 r.) poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte 
w opinii z dnia 05.01.2022 r. nr NZ.9022.8.4.2022.EK. 
W związku z powyższym, po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, zawiadomieniem oraz 
obwieszczeniem nr BOS.6220.11.2021.IM.5 z dnia 04.03.2022 r. Wójt Gminy Popielów poinformował 
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wnioskodawcę oraz strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną 
dokumentacją, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakończeniu postępowania 
oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem 
decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem nr BOS.6220.11.2021.RZ.6 z dnia 16.03.2022 r. Wójt 
Gminy Popielów poinformował wnioskodawcę oraz strony postępowania o omyłce pisarskiej w 
zawiadomieniu o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji umarzającej 
postępowanie administracyjne z dnia 04.03.2022 r. dla planowanego przedsięwzięcia, w części 
dotyczącej nazwy zawiadomienia, która powinna brzmieć: „Zawiadomienie o zakończeniu 
postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o 
mocy do 2 MW ma zostać zlokalizowane na terenie działek o numerach ewidencyjnych 178 i 771/179 
a.m. 1 w obrębie Popielów, w gminie Popielów. Teren przewidziany pod realizację inwestycji zajmie 
do ok. 1,7725 ha. Obszar objęty inwestycją jest użytkowany rolniczo, stanowi grunty orne z 
intensywnie prowadzoną gospodarką rolną. Na terenie tym występują domieszkowo gatunki roślin 
charakterystycznych dla pól i miedz. Na działkach, gdzie planowana jest realizacja inwestycji 
obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Poszczególne elementy inwestycji 
zostaną rozmieszczone zgodnie z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Planowany zespół elektrowni fotowoltaicznych będą tworzyć następujące elementy: 
− panele fotowoltaiczne – w zależności od uzyskanych warunków technicznych i 

przyłączeniowych inwestor dopuszcza następujące technologie: 

 panele fotowoltaiczne montowane na stałych konstrukcjach stalowych lub 
aluminiowych, 

 panele fotowoltaiczne wraz z systemem trakerów, gdzie zastosowane będą 
jednoosiowe systemy nadążne (trakery), nachylane względem osi pionowej, 
montowane na ruchomych konstrukcjach stalowych lub aluminiowych, 

 panele fotowoltaiczne bifacjalne (obustronne) montowane na stałych lub ruchomych 
konstrukcjach stalowych lub aluminiowych; 

− bezobsługowe abonenckie stacje transformatorowe, opcjonalnie stacje transformatorowe z 
magazynami energii; 

− podziemne linie energetyczne, 
− infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca nadzór eksploatacyjny elektrowni. 

Rodzaj i parametry elementów farmy fotowoltaicznej: 
− moc panelu – od 200 do 1500 Wp; 
− liczba paneli: do 10 000 – w zależności od mocy użytych paneli (do 5 000/MW); 
− wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m; 
− odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 10 m; 
− liczba stacji transformatorowych, opcjonalnie stacji transformatorowych wraz z magazynami 

energii: do 2 sztuk; 
− liczba inwerterów: do 40 sztuk (do 20 sztuk/MW). 

Dojazd do miejsca planowanej inwestycji będzie się odbywał poprzez drogę lokalną, a 
następnie przez krótkie odcinki wybudowanych dróg wewnętrznych. Krótkie drogi dojazdowe o 
charakterze nieutwardzonym (nawierzchnia żwirowa, przepuszczalna), umożliwią dojazd i montaż 
prefabrykowanych, kontenerowych stancji transformatorowych lub opcjonalnie stacji 
transformatorowych wraz z magazynami energii. Planuje się również wykonanie niewielkich placów 
manewrowych o analogicznej nawierzchni. Na wskazanych działkach zostaną zamontowane na 
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specjalnych konstrukcjach  wsporczych panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich 
elementów elektrowni, jej teren zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu planuje się instalację 
monitoringu wizyjnego. Ogrodzenie wykonane zostanie z konstrukcji ażurowej, bez podmurówki, 
przy czym zostanie zachowany odstęp ok. 10-20 cm pomiędzy dolną podstawą ogrodzenia a 
powierzchnią terenu, aby nie zaburzyć dyspersji zwierząt. 
Panele fotowoltaiczne mają na celu dokonywanie konwersji energii promieniowania słonecznego na 
energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii, poprzez stacje transformatorowe, do sieci 
operatora. Energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną sprzedawana będzie bezpośrednio 
(lub po przechowaniu w magazynie energii) do sieci elektroenergetycznej jej zarządcy. 
Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji nie nastąpi przekroczenie, dopuszczalnych dla terenów 
dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m, oraz wartości natężenia 
pola magnetycznego tj. 60 A/m, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi około 5 MWh rocznie na instalację o mocy 
do 1 MW – zużycie na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej. 
Planowana inwestycja zaplanowana jest na obszarze niezabudowanym, wykorzystywanym rolniczo, 
w związku z tym na etapie jej realizacji nie przewiduje się żadnych prac rozbiórkowych. 
Elementy instalacji (panele i konstrukcje wsporcze) będą dostarczane na miejsce planowanego 
przedsięwzięcia samochodami dostawczymi. Będą one przygotowane do montażu, co zminimalizuje 
hałas oraz zmniejszy ilość produkowanych odpadów. Sprzęty wykorzystywane podczas budowy to: 
kafary, płyty wibracyjne, wózki widłowe oraz dźwigi. 
W związku z powyższym, na terenie realizacji przedsięwzięcia oraz w jego otoczeniu przewiduje się 
wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania 
akustycznego, który będzie związany z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze 
zwiększonym ruchem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję. Prace budowlane i 
montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. 
Emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie 
po zakończeniu prac budowlanych. Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji farmy 
fotowoltaicznej będzie miała charakter marginalny i przy zastosowaniu rozwiązań chroniących 
środowisko nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało znacznej ilości odpadów, zwłaszcza 
niebezpiecznych. W fazie realizacji powstawać będą głównie odpady budowlane związane z robotami 
ziemnymi oraz pracami związanymi z montażem paneli oraz odpady komunalne w sumarycznej ilości 
ok. 2,3 Mg/1MW. Na terenie budowy zostanie wyznaczone miejsce o utwardzonej nawierzchni do 
czasowego magazynowania odpadów. Będą one gromadzone selektywnie w pojemnikach, 
kontenerach lub uporządkowanych stosach i sukcesywnie odbierane przez firmy posiadające 
stosowne zezwolenia. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami na 
etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do ich 
zagospodarowania będzie firma budowlana. Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie 
przewiduje się znaczącego źródła wytwarzania odpadów, będą powstawać niewielkie ilości odpadów 
związane z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych lub ewentualną ich wymianą (np. 
odpady o kodach 13 03 07*, 13 03 10*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 14, 
16 02 16, 16 06 05, 17 04 11, 20 03 01 – ok. 10,8 Mg/rok). Wytwórcą odpadów będą firmy 
serwisujące. W przypadku zabierania wytworzonych przez siebie odpadów poza miejscem ich 
wytwarzania firmy te będą posiadać odpowiednie zezwolenia. Prawidłowa gospodarka odpadami, 
przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów szczegółowych nie wpłynie znacząco na 
środowisko gruntowo-wodne. 

Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki bytowe, za wyjątkiem fazy 
realizacji, podczas której organizacja placu budowy będzie uwzględniać ustawienie przenośnych 
toalet, posiadających szczelne zbiorniki na ścieki bytowe, które należy na bieżąco opróżniać przez 
uprawnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenia. Woda do celów socjalno-bytowych oraz 
porządkowych (w ilości ok 1,5 m3/d) będzie dostarczana na teren budowy beczkowozem. Na żadnym 
z etapów funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe.  
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Wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą 
wsiąkać w grunt w ich bezpośrednim sąsiedztwie.  

Mycie paneli fotowoltaicznych będzie odbywać się przy użyciu czystej wody, dowożonej na 
teren przedsięwzięcia beczkowozami, bez użycia detergentów. Zużyta woda (w ilości ok. 5 m3/1 
MW/1 mycie) będzie spływać bezpośrednio do gruntu. Inwestor dopuszcza również zastosowanie 
technologii bezwodnej opartej na specjalnych szczotkach. Czyszczenie w tym systemie oparte jest o 
obrotowe szczotki montowane na stałe w prowadnicach wzdłuż paneli. Jest ono w pełni 
automatyczne i sterowane przez sygnał z komputera kontrolującego właściwości optyczne paneli. 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze szczególnie zagrożonym powodzią oraz nie 
znajduje się w granicach obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
średnie i wynosi raz na 100 lat (1%) oraz w obrębie obszarów, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%). 

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na terenie 
inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie są zrealizowane, realizowane ani planowane do 
realizacji żadne inne przedsięwzięcia, których oddziaływanie mogłoby skumulować się z 
oddziaływaniem planowanej inwestycji. 

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj 
planowanych do użycia substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do 
zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, a ryzyko 
wystąpienia katastrofy budowlanej również będzie ograniczone. 

W związku z użyciem właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów 
przedmiotowa inwestycja jest odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu (fale upałów, 
wiatry, burze, grad lub śnieg). Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała korzystny 
wpływ na klimat, poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię, która pochodzi ze źródeł 
konwencjonalnych i zmniejszenie wydobycia nieodnawialnych surowców energetycznych. Energetyka 
słoneczna w przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach spalania, nie 
powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyniając się do ochrony powietrza i klimatu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami oraz poza bezpośrednim 
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz 
poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. W stosunku do 
miejsca realizacji inwestycji najbliższymi obszarami Natura 2000 są: położony w odległości 3 km od 
niego obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 (tj. 
DZ. Urz. Woj. Op. Poz. 1101 oraz tj. Dz. Urz. Woj. Dol. Poz. 1944) oraz położony w odległości 4 km od 
niego obszar specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002, dla którego ustanowiono plan 
zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14.04.2014 r. w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 – tj. Dz. Urz. Woj. Op. 
Poz. 1101 oraz tj. Dz. Urz. Woj. Dol. Poz. 1944). We wskazanych aktach prawnych zidentyfikowano 
istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków 
będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja 
planowanego przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych 
zagrożeń oraz nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. Ponadto zgodnie z 
opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie 
na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, wymienionych w założeniach do sporządzenia 
zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą 
PLH160012 (zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.12.2021 
r., znak WPN.6320.9.2021). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie posiadanej bazy 
przyrodniczej ustalił, że obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których 
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mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z 
późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku 
do nich zakazów. 

Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody ujętymi w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi, 
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 
2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych 
przez GDOŚ na swojej stronie internetowej (www.geoserwis.gdos.gov.pl) poza projektowanymi, 
ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi. Zgodnie ze wskazanym opracowaniem przez RDOŚ w 
Opolu – Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i 
biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) – inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o 
wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. 
W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na 
terenie planowanej inwestycji i krajobraz. 

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach 
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, wybrzeży i 
środowiska morskiego, obszarów górskich lub leśnych, obszarów objętych ochroną, w tym stref 
ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Inwestycja nie będzie 
również zlokalizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie 
historyczne, kulturowe lub archeologiczne i na obszarach przylegających do jezior. W zasięgu terenu, 
na którym ma zostać zlokalizowane przedsięwzięcie nie znajdują się również uzdrowiska i obszary 
ochrony uzdrowiskowej.  

Planowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o 
kodzie PLGW600097 oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: PLRW600019132884 – 
nazwie Brynica od dopływu spod Łubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki), oznaczonej jako 
naturalna część wód. W ocenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 59, art. 61 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) Prawo wodne, a ustanowionych w 
„Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). 

Na wnioskodawcę nałożono m.in. warunek dotyczący kontrolowania wykopów oraz 
niezwłocznego przenoszenia uwięzionych w nich zwierząt w bezpieczne miejsce, a także warunek 
wykonania ogrodzenia ażurowego bez podmurówki z pozostawieniem ok. 10-20 cm przerwy między 
ogrodzeniem a gruntem, co pozwoli na migrację drobnych zwierząt. 

Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Popielów zatwierdzone uchwałą nr XXXV/294/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 17 maja 2018r. 
gminę zamieszkuje 8183 mieszkańców, co stanowi 46,0 os./km2. 
Prawidłowa realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, nie będzie oddziaływać w sposób 
ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi. 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz jego charakter (eksploatacja powoduje lokalne 
oddziaływanie w otoczeniu terenu planowanej inwestycji) w toku postępowania nie stwierdzono 
możliwości wystąpienia ryzyka transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie 
jest wymagane przeprowadzenie postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 



 

9 
 

Po przeanalizowaniu ustaleń zawartych w przedłożonej dokumentacji, a w szczególności w 
karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu, przy uwzględnieniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 
biorąc pod uwagę charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz nałożone warunki jego realizacji, 
stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, wobec czego orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu 
za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się 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. 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o 
których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. 

Otrzymuje: 
1. PV 1780 S p. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa 
2. Strony postępowania w trybie art. 49 kpa 
3. a/a 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole 
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. 

Odrowążów 2, 45-089 Opole 
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Załącznik nr 1 do decyzji nr BOS.6220.11.2021.RZ - Charakterystyka przedsięwzięcia  

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy 
do 2 MW. Powierzchnia przeznaczona pod realizację przedsięwzięcia wyniesie do ok. 1,7725 ha.  
Planowany zespół elektrowni fotowoltaicznych będą tworzyć następujące elementy: 
− panele fotowoltaiczne – w zależności od uzyskanych warunków technicznych i 
przyłączeniowych inwestor dopuszcza następujące technologie: 
• panele fotowoltaiczne montowane na stałych konstrukcjach stalowych lub aluminiowych, 
• panele fotowoltaiczne wraz z systemem trakerów, gdzie zastosowane będą jednoosiowe 
systemy nadążne (trakery), nachylane względem osi pionowej, montowane na ruchomych 
konstrukcjach stalowych lub aluminiowych, 
• panele fotowoltaiczne bifacjalne (obustronne) montowane na stałych lub ruchomych 
konstrukcjach stalowych lub aluminiowych; 
− bezobsługowe abonenckie stacje transformatorowe, opcjonalnie stacje transformatorowe z 
magazynami energii; 
− podziemne linie energetyczne, 
− infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca nadzór eksploatacyjny elektrowni. 
Rodzaj i parametry elementów farmy fotowoltaicznej: 
− moc panelu – od 200 do 1500 Wp; 
− liczba paneli: do 10 000 – w zależności od mocy użytych paneli (do 5 000/MW); 
− wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m; 
− odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 10 m; 
− liczba stacji transformatorowych, opcjonalnie stacji transformatorowych wraz z magazynami 
energii: do 2 sztuk; 
− liczba inwerterów: do 40 sztuk (do 20 sztuk/MW). 

Dojazd do miejsca planowanej inwestycji będzie się odbywał poprzez drogę lokalną, a 
następnie przez krótkie odcinki wybudowanych dróg wewnętrznych. Krótkie drogi dojazdowe o 
charakterze nieutwardzonym (nawierzchnia żwirowa, przepuszczalna), umożliwią dojazd i montaż 
prefabrykowanych, kontenerowych stancji transformatorowych lub opcjonalnie stacji 
transformatorowych wraz z magazynami energii. Planuje się również wykonanie niewielkich placów 
manewrowych o analogicznej nawierzchni. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 
specjalnych konstrukcjach wsporczych. 

Wytwarzany przez panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany 
będzie przez inwertery w prąd zmienny, oddawany następnie do sieci energetycznej. Wygenerowana 
energia elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej koncernu energetycznego poprzez 
stacje transformatorowe oraz linie kablowe SN- bezpośrednio lub po przechowaniu energii w 
magazynach. Przyłącze elektroenergetyczne zostanie zrealizowane w oparciu o odrębną decyzję 
lokalizacyjną. Zespół linii kablowych doprowadzający wytworzoną energię zostanie poprowadzony 
pod ziemią i ulokowany na głębokości od około 1 m do 1,5 m.  
Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi około 5 MWh rocznie na instalację o mocy do 1 MW 
– zużycie na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej. 
Sprzęty wykorzystywane podczas budowy: kafary, płyty wibracyjne, wózki widłowe oraz dźwigi. 

Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni, jej teren zostanie ogrodzony 
ogrodzeniem ażurowym. Na ogrodzeniu planuje się instalację monitoringu wizyjnego. 
Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi ok. 30 lat. 


