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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

OS.6220.12.2021.AW
Kluczbork, dnia 14 września 2021 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2,art.75 ust. l pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. l i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2021r., póz. 247 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOS, a także §3
ust. l pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839)
oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę
EKOKLARA Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Żelów, reprezentowaną przez Panią Annę
Mielczarek - Prezes Zarządu, z dnia 16 lipca 2 021 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego
w Kluczborku dnia 19 lipca 2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną — Kujakowice Górne nr dz. 214 obręb 0035
Kujakowice Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie"

STWIERDZAM

l.

2.

c)

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną - Kajakowiec Górne nr dz. 214 obręb 0035
Kujakowice Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, wojewodzhvo opolskie".
Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:

a) zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód - min.
50m od skarp cieków wodnych, poza obszarami podlegającymi ochronie,

b) 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 oraz 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;

d) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

e) wszelkie prace w okolicach cieków wodnych prowadzić z zachowaniem ostrożności
oraz zachować odpowiednią odległość od cieku wodnego modułów fotowoltaicznych
w odległości min. 5m, stacji transformatorowych w odległości minimum 50m;

f) zabiegi mycia paneli wykonywać wyłącznie przy użyciu zdemineralizowanej wody
bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków
biodegradowalnych;



g) 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.

Uzasadnienie

W toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy EKOKLARA
Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Żelów, reprezentowanej przez Panią Annę Mielczarek -
Prezes Zarządu z dnia 16 lipca 2021 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 19
lipca 2021r.)w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną - Kujakowice Górne nr dz. 214 obręb 0035 Kujakowice Górne,
Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie" ustalono, że planowane
przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. l pkt 2 ustawy OOS jako
planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
i zakwalifikowano na podstawie §3 ust. l pkt 54 lit. b (zabudowa przemysłowa, w tym
zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: l ha na obszarach innych niż
wymienione w lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839)
jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. l pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ,
o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony
informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony
postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarmikowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadomieniem
Nr OS.6220.12.2021.AW z dnia 23 lipca 2021r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS pismem
Nr OS.6220.12.2021.AW z dnia 23 lipca 2021r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem
Nr NZ.9022.4.34.2021.LS z dnia 30 lipca 2021r. wydał opinię sanitarną, w której nie uznał
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną - Kujakowice Górne nr dz. 214 obręb 0035 Kujakowice Górne,
Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem
Nr WOOŚ.4220.327.2021.IOC z dnia 9 sierpnia 2021r. wyraził opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
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b)

c)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, pismem Nr GL.ZZS.3.435.193.2021.M0 z dnia 10 sierpnia 2020r. wyraził opinię, że
dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił
następujące warunki jego realizacji:
a) zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód - min. 50m

od skarp cieków wodnych, poza obszarami podlegającymi ochronie,
wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który
zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gmntowego 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 oraz
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;
wszelkie prace w okolicach cieków wodnych prowadzić z zachowaniem ostrożności oraz
zachować odpowiednią odległość od cieku wodnego modułów fotowoltaicznych w
odległości min. 5m, stacji transformatorowych w odległości minimum 50m;
zabiegi mycia paneli wykonywać wyłącznie przy użyciu zdemineralizowanej wody bez
dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu
umknięcia 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.

d)

e)

f)

g)

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały w całości ujęte w sentencji mniejszej decyzji.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdzit, co następuie;
Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy EKOKLARA Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425

Żelów, reprezentowanej przez Panią Annę Mielczarek - Prezes Zarządu z dnia 16 lipca 2021 r.,
a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia zawierającą
informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że
w ramach przedsięwzięcia zlokalizowane zostaną systemy fotowoltaiczne pozwalające na
wytwarzanie energii elektrycznej, przy pomocy ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do
5MW, z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna). Wytworzona energia będzie
przesyłana do sieci operatora energetycznego. W ramach inwestycji wykonana zostanie
również niezbędna infrastruktura towarzysząca (m.in. instalacja monitoringu, drogi
wewnętrzne, ogrodzenie terenu itp.). W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano
następujące elementy:

• panele fotowoltaiczne o łącznej mocy wytwórczej do 5MW;
• inwertery;
• transformatory;
• drogi wewnętrzne;



• infrastruktura naziemna i podziemna;
• linie kablowe energetyczno-światłowodowe;
• przyłącza elektroenergetyczne;
• inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw.

Panele fotowoltaiczne maj ą na celu dokonywanie konwersji energii promieniowania
słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii, poprzez stacje

transformatorowe, do sieci operatora. Planuje się zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy
znamionowej pojedynczego modułu od 250 Wp do 900 Wp. Moduły fotowoltaiczne pokryte
będą powłoką antyrefleksyjną, która eliminuje efekt tafli wody. Zostaną one zainstalowane na
stalowych lub aluminiowych konstrukcjach (podporach), posadowionych bezpośrednio
w gruncie. Panele będą montowane na stelażach pod kątem ok. 10-70 stopni względem ziemi,
w orientacji południowej. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu
stałego przesyłana będzie do inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie jej na prąd
zmienny. Z inwerterów energia elektryczna o niskim napięciu przesyłana będzie do
transformatorów nn/SN, których zadaniem będzie podniesienie napięcia, aby możliwa była
współpraca z siecią dystrybucyjną. Planuje się montaż do 2 stacji kontenerowych z
wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia, komór transfomiatorowych z
transformatorem olejowym zabezpieczonym misą olejową oraz rozdzielnicy średniego
napięcia. Pomieszczenia te zostaną wyposażone w: instalację ogrzewania elektrycznego,
instalację gniazd l-faz. i 3-faz, instalację oświetlenia, wyłączniki ppoż. Instalacja zostanie
włączona do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora za pomocą przyłącza
elektroenergetycznego, wykonanego na podstawie warunków przyłączenia.

Planowana farma nie wymaga stałej obsługi - będzie monitorowana i zarządzana
zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe, wymagające udziału człowieka, będą wykonywane
sporadycznie. Teren elektrowni zostanie ogrodzony ażurowym ogrodzeniem,
z pozostawieniem przerwy między ogrodzeniem a gruntem w celu swobodnej migracji płazów,
gadów i małych ssaków. Na ogrodzeniu zostanie zamontowany system monitoringowo-
alarmowy. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia przewidywany okres eksploatacji
wynosi około 25 lat.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie
powiatu kluczborskiego, w gminie Kluczbork, na działce o nr 214 w obrębie Kuj akowiec
Górne. Powierzchnia działki przeznaczona pod farmę wynosi ok. 5, l ha.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie niezabudowanym,
niezadrzewionym, obecnie nie wykorzystywanym rolniczo, na użytkach staiiowiących grunty
orne RIVa, RIVb i RV, LIII. Teren inwestycyjny jest otoczony polami uprawnymi, od strony
południowej przylegają do niego zabudowania fermy drobiu. Najbliższe zabudowania
mieszkalne znajdują się w odległości około 175m od granicy terenu inwestycji.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., póz. 247 z późn. zm.) ustalono,
że część działki nr 214 ark. m. 2 położonej we wsi Kujakowice Górne znajduje się na obszarze
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolami:

MN-20, MN-21 - tereny zabudowy jednorodzinnej,
• KDL-6, KD W-14, KDR-4 - tereny dróg publicznych, wewnętrznych i transportu

rolnego,
przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XXIV/300/08 z dnia 25 czerwca 2008r.
(Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 66, póz. 1828 z 2008r.) w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kujakowice Górne.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na części działki nr 214 k.m. 2, znajdującej się
poza ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się
wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania
akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze
zwiększonym ruchem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie
elementów do budowy). Prace budowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze
dziennej. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter
miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy. Ogniwa fotowoltaiczne ani
infrastruktura towarzysząca, w trakcie eksploatacji, nie będą źródłem zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego i ponadnormatywnej emisji hałasu.

W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" organ
stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze przekroczeń poziomu
benzo(a)pirenu, jednak w ramach eksploatacji planowanej instalacji nie przewiduje się emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, tym samym przedsięwzięcie to nie będzie miało
wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

Na etapie budowy przewiduje się zużycie wody na cele socjalno-bytowe i porządkowe
w ilości ok. 2,50 m3/d, a także powstawanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami
socjalnymi pracowników, w ilości ok. 50-60 dm3/dobę/l pracownika (zatrudnionych będzie
2-4 osób). Ścieki te zbierane będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin
sanitarnych ekipy budującej instalację. Następnie będą one odbierane przez specjalistyczne
firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Panele fotowoltaiczne nie będą wymagały okresowego mycia, które mogłoby
skutkować powstawaniem ścieków przemysłowych. Sporadycznie, w sytuacji konieczności
mycia paneli fotowoltaicznych używana będzie czysta woda pod ciśnieniem bez domieszek
środków myjących. Przewidywane zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 80-100m3/rok.
W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe
będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą wsiąkać w grunt w ich
bezpośrednim sąsiedztwie.

W wyniku realizacji inwestycji generowane będą odpady, głównie inne niż
niebezpieczne, będące efektem prowadzonych prac budowlano-montażowych, tj. zmieszane
odpady opakowaniowe [15 01 06] - ok. 0,40Mg, kable inne niż wymienione w 1704 10 [17 04
11] - ok. 0,30Mg, żelazo i stal [17 04 05] - ok. 0,80Mg, materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 [17 06 04] - ok. 0,3 OMg, szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości [20 03 04] - ok. 0,1m3.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej
ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń
elektronicznych i elektrycznych. Odpady te niezwłocznie po wytworzeniu będą przekazywane
do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarki odpadami. Nie przewiduje się możliwości gromadzenia na terenie farmy
wytworzonych odpadów.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie
dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego tj.
lOkV/m, oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60A/m, nawet w bezpośrednim
sąsiedztwie inwestycji.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r.
póz. 55 z późn. zm.), w jego granicach nie występują stanowiska clironionych gatunków oraz
pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących
w stosunku do nich zakazów. Inwestycja znajduje się poza projektowanymi fonnami ochrony
przyrody ujętymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.



W związku z powyższym, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na
różnorodność biologiczną.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany 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.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz wg danych udostępnianych
przez GDOS na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl poza projektowanymi, ponadlokalnymi
korytarzami ekologicznymi. Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich
i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwamnkowania
konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie realizacji i funkcjonowania nie będzie
znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj,
usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę
uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS - organ stwierdził, że w zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a) obszary wodno-błotne, imię obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
c) obszary górskie lub leśne;
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochroime ujęć wód i obszary ochrorme zbiorników

wód śródlądowych;
e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
f) obszary przylegające do jezior;
g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie Gminy Kluczbork o gęstości
zaludnienia 179,7 osoby/km2.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016r. 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 20 lor., póz. 13 8).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami
wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów przedmiotowa
inwestycja jest odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak fale upałów,
wiatry i burze, grad lub śnieg. Realizacja inwestycji będzie miała dalekosiężny i długookresowy
korzystny wpływ na klimat, poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię, pochodzącą ze
źródeł konwencjonalnych i zmniejszenie wydobycia nieodnawialnych surowców
energetycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach
spalania paliw, energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
przyczyniając się do ochrony powietrza i klimatu.
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Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na terenie
inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie są realizowane ani planowane do realizacji
żadne inne przedsięwzięcia. Stwierdza się zatem, że nie dojdzie do kumulowania się
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami realizowanymi
i zrealizowanymi, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, na etapie realizacji inwestycji, będzie
miało charakter krótkotrwały, przejściowy i odwracalny. W czasie eksploatacji instalacji,
obszar oddziaływania farmy fotowoltaicznej ograniczony jest do terenu, na którym ta farma
jest zlokalizowana. Oddziaływanie to ustanie z chwilą zakończenia eksploatacji. Farma nie
oddziałuje na tereny sąsiednie, a tym samym na zdrowie i życie ludności. Nie ma potrzeby
planowania działań ograniczających oddziaływanie instalacji.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, na etapie realizacji, nie przewiduje się
prowadzenia prac rozbiórkowych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz wielkość
jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z wymaganiami technicznymi dla tego rodzaju
przedsięwzięć, co ograniczy możliwość wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu
Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, dla której wyznaczono
cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego oraz w zlewni
Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie
Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona
część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego.

W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach
przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych,
o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 202 lr., póz. 624 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r, póz. 1967).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na
podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735)
zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału
w postępowaniu, pismem oraz poprzez obwieszczenie Nr OS.6220.12.2021.AW z dnia
16 sierpnia 2021 r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się,
co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie
przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego
postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowana
inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących
powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.



Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne,
siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
przewidziane technologie wykonywania robót zapewniają zminimalizowanie ich
negatywnego wpły\vu na środowisko,
realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje
znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów
oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak
w sentencji - nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu termiiui do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r., póz. 1546
z późn. zm.).
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Załgczniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. EKOKLARA Sp. z o.o.
ul. Dzielna 16, 97-425 Żelów

2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z przepisem ań. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735) w związku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., póz. 247 z późn. zm.).



Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa l, 45-594 Opole

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. a/a
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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

ZAŁĄCZNIK NR l
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nr OS.6220.12.2021.AW z dnia 14 września 2021r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną - Kujakowice Górne nr dz. 214 obręb 0035 Kujakowice Górne, Gmina
Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie"

sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r., póz. 247 z późn. zm.).

W ramach przedsięwzięcia zlokalizowane zostaną systemy fotowoltaiczne pozwalające
na wytwarzanie energii elektrycznej, przy pomocy ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do
5MW, z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna). Wytworzona energia będzie
przesyłana do sieci operatora energetycznego. W ramach inwestycji wykonana zostanie
również niezbędna infrastruktura towarzysząca (m.in. instalacja monitoringu, drogi
wewnętrzne, ogrodzenie terenu itp.). W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano
następujące elementy:

• panele fotowoltaiczne o łącznej mocy wytwórczej do 5MW;
• inwertery;
• transformatory;
• drogi wewnętrzne;
• infrastruktura naziemna i podziemna;
• linie kablowe energetyczno-światłowodowe;
• przyłącza elektroenergetyczne;
• inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw.

Panele fotowoltaiczne mają na celu dokonywanie konwersji energii promieniowania
słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii, poprzez stacje
transformatorowe, do sieci operatora. Planuje się zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy
znamionowej pojedynczego modułu od 250 Wp do 900 Wp. Moduły fotowoltaiczne pokryte
będą powłoką antyrefleksyjną, która eliminuje efekt tafli wody. Zostaną one zainstalowane na
stalowych lub aluminiowych konstrukcjach (podporach), posadowionych bezpośrednio
w gmncie. Panele będą montowane na stelażach pod kątem ok. 10-70 stopni względem ziemi,
w orientacji południowej. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu
stałego przesyłana będzie do inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie jej na prąd
zmienny. Z inwerterów energia elektryczna o niskim napięciu przesyłana będzie do
transformatorów nn/SN, których zadaniem będzie podniesienie napięcia, aby możliwa była
współpraca z siecią dystrybucyjną. Planuje się montaż do 2 stacji kontenerowych
z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia, komór transformatorowych
z transformatorem olejowym zabezpieczonym misą olejową oraz rozdzielnicy średniego
napięcia. Pomieszczenia te zostaną wyposażone w: instalację ogrzewania elektrycznego,
instalację gniazd l-faz. i 3-faz., instalację oświetlenia, wyłączniki ppoź. Instalacja zostanie
włączona do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora za pomocą przyłącza
elektroenergetycznego, wykonanego na podstawie warunków przyłączenia.

Planowana farma nie wymaga stałej obsługi - będzie monitorowana i zarządzana
zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe, wymagające udziału człowieka, będą wykonywane
sporadycznie. Teren elektrowni zostanie ogrodzony ażurowym ogrodzeniem,
z pozostawieniem przerwy między ogrodzeniem a gruntem w celu swobodnej migracji płazów,
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gadów i małych ssaków. Na ogrodzeniu zostanie zamontowany system monitoringowo-
alarmowy. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia przewidywany okres eksploatacji
wynosi około 25 lat.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie
powiatu kluczborskiego, w gminie Kluczbork, na działce o nr 214 w obrębie Kujakowice
Górne. Powierzchnia działki przeznaczona pod farmę wynosi ok. 5,lha.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się
wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania
akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze
zwiększonym ruchem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie
elementów do budowy). Prace budowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze
dziennej. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter
miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy. Ogniwa fotowoltaiczne ani
infrastruktura towarzysząca, w trakcie eksploatacji, nie będą źródłem zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego i ponadnormatywnej emisji hałasu.

W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" organ
stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze przekroczeń poziomu
benzo(a)pirenu, jednak w ramach eksploatacji planowanej instalacji nie przewiduje się emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, tym samym przedsięwzięcie to nie będzie miało
wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

Na etapie budowy przewiduje się zużycie wody na cele socjalno-bytowe i porządkowe
w ilości ok. 2,50 m3/d, a także powstawanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami
socjalnymi pracowników, w ilości ok. 50-60dm3/dobę/l pracownika (zatrudnionych będzie
2-4 osób). Ścieki te zbierane będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin
sanitarnych ekipy budującej instalację. Następnie będą one odbierane przez specjalistyczne
firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Panele fotowoltaiczne nie będą wymagały okresowego mycia, które mogłoby
skutkować powstawaniem ścieków przemysłowych. Sporadycznie, w sytuacji konieczności
mycia paneli fotowoltaicznych używana będzie czysta woda pod ciśnieniem bez domieszek
środków myjących. Przewidywane zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 80-100m3/rok.

W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe
i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą wsiąkać
w grunt w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W wyniku realizacji inwestycji generowane będą odpady, głównie inne niż
niebezpieczne, będące efektem prowadzonych prac budowlano-montażowych, tj. zmieszane
odpady opakowaniowe [15 01 06] - ok. 0,40Mg, kable inne niż wymienione w 1704 10 [17 04
11] - ok. 0,30Mg, żelazo i stal [17 04 05] - ok. 0,80Mg, materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 [17 06 04] - ok. 0,3 OMg, szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości [20 03 04] - ok. 0,1m .

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej
ilości odpadów, związanych z utrzymaniem fanny, a głównie usuwaniem usterek urządzeń
elektronicznych i elektrycznych. Odpady te niezwłocznie po wytworzeniu będą przekazywane
do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarki odpadami. Nie przewiduje się możliwości gromadzenia na terenie farmy
wytworzonych odpadów.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie
dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego tj.
lOkV/m, oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60A/m, nawet w bezpośrednim
sąsiedztwie inwestycji.
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Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r.
póz. 55 z późn. zm.), w jego granicach nie występują stanowiska chronionych gatunków oraz
pomniki przyrody, 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.
W związku z powyższym, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na
różnorodność biologiczną.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza granicami oraz poza
bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami
przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gaturików roślin i zwierząt, dla ochrony których je
wyznaczono.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzeimego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz wg danych udostępnianych
przez GDOS na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl poza projektowanymi, ponadlokalnymi
korytarzami ekologicznymi. Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich
i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097 oraz w zlewni Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie Stobrawa od źródeł
do Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowane
przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego skutku na miejscową florę i faunę oraz nie
będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Działania inwestycyjne nie
przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie wystąpią także
zagrożenia dla cennych przyrodniczo obszarów.
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