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Gizałki, 20.10.2021 r. 

RNPP.6220.1.2021 

 

 

OBWIESZCZENIE  

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) 

 
Wójt Gminy Gizałki zawiadamia, 

 
o wydanej w dniu 20.10.2021 r. decyzji znak: RNPP.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki, 

powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, której treść zamieszczona jest poniżej (dane osobowe 
zostały zanonimizowane). 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3f 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, 
nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania 
oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych 
czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym 
lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych 
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub ogłoszenie wskazuje na 22.10.2021 r. 

 
 

Gizałki, 20.10.2021 r. 

 
RNPP.6220.1.2021 

 
 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), 

§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku HSG Sun Sp. z o. o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa 
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orzekam: 
 

1. Określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, 

na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki, powiat pleszewski, województwo 

wielkopolskie, przy zachowaniu poniższych warunków i wymagań: 

1) Pod elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW przeznaczyć do  1,46 ha powierzchni 

działki nr 291/2 w obrębie Tomice, gmina Gizałki.  

2) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej. 

3) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między 

ogrodzeniem a gruntem. 

4) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, 

a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę 

przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. 

5) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli 

słonecznych do powierzchni ziemi. 

6) Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin 

obcego pochodzenia. 

7) W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. 

8) Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego. 

9) W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia. 

10) Transformator umieścić w budynku kontenerowym o szczelnej posadzce. W przypadku 

zastosowania transformatora olejowego, transformator wyposażyć w szczelną misę olejową 

o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze 

oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. 

11) Posadowić kontenerową stację transformatorową w odległości nie mniejszej niż 100 m 

od zabudowy. 

12) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wodę 

zdemineralizowaną. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych 

dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń. 

13) Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów 

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

14) Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny 

technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny 

wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed 

zanieczyszczeniem. 

15) Plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn 

budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać 

do unieszkodliwienia uprawionym podmiotom. 

16) Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych. 

17) Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody 

powierzchniowe lub podziemne. 

18) Wszelkie prac ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem. 

19) W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej instalacji z urządzeniami drenarskimi wykonać ich 

przebudowę w celu zachowania ciągłości sieci. 

20) Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, generowane przez 

pracowników prowadzących montaż farmy odprowadzać do przenośnych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty. 

21) Odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie 

wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty. 
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22) Wody opadowe i roztopowe z tereny nowoprojektowanej elektrowni odprowadzać w sposób 

niezorganizowany w grunt. 

23) Po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren inwestycji należy uporządkować. 

2. Stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Uzasadnienie 
 

W dniu 30 marca 2021 r. na wniosek HSG Sun Sp. z o. o., ul. Okopowa 58/72,  

01-042 Warszawa, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki, 

powiat pleszewski, województwo wielkopolskie. 

Biorąc pod uwagę § 3 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 

przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, w dniu 12 maja 2021 r. wystąpiono o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Pleszewie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię  

znak: WOO-IV.4220.783.2021.KJ.4 z dnia 7.07.2021 r., wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które zostały wyszczególnione 

w niniejszej decyzji. 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał 

opinię znak: PO.ZZŚ.2.435.155.2021.JS z dnia 19.05.2021 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które zostały wyszczególnione  

w niniejszej decyzji. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie wydał opinię znak: ON-NS.9011.6.15.2021  

z dnia 25.05.2021 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia 

na środowisko. 

Przed wydaniem decyzji niestwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko dokonano analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano:  

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:  

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także 

istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,  

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 

z planowanym przedsięwzięciem,  

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody 

i powierzchni ziemi,  
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d) emisji i występowania innych uciążliwości,  

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 

technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,  

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, 

w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,  

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. 

Uwzględniając przepisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie przedłożonej k.i.p. ustalono, 

że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 

nominalnej do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną służących do wytwarzania energii elektrycznej 

z energii słonecznej na części działki o nr ew. 291/2 w obrębie Tomice, gmina Gizałki. Powierzchnia działki 

objętej wnioskiem wynosi 3,6362 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie do 1,46 ha przedmiotowej działki. 

Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji, bowiem określa skalę przedsięwzięcia 

i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu. Wnioskodawca przewiduje montaż do 4000 sztuk 

paneli. Montaż paneli ma opierać się na konstrukcji wolnostojącej, składającej się ze stalowej ocynkowanej 

ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących. Konstrukcja 

wsporcza będzie przytwierdzona bezpośrednio do podłoża (pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). 

Wnioskodawca planuje zastosować również kontenerową stację transformatorową z jednym 

transformatorem, inwertery w ilości do 30 sztuk oraz elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania 

inwestycji. Wysokość instalacji nie przekroczy 5 m. Teren farmy zostanie ogrodzony.  

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

iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem 

zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną. 

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, 

że elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, 

odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan 

jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji 

substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. 

Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. 

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

poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego 

przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, 

że nie zalicza się ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

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

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). 

Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego 

przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością 

wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte 

rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie 

atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie 

przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł. 

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

na podstawie k.i.p. ustalono, że na działce przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie nie znajdują się 

i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się 

z potencjalnym oddziaływaniem planowanych farm fotowoltaicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, 

uwzględniając lokalizację, skalę i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz realizację 

przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczących 

powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności ponadnormatywnego oddziaływania 

skumulowanego. 
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W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś  gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych 

w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem 

powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Z uwagi na specyfikę 

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

znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą mogły jedynie odpady związane z konserwacją 

paneli, które będą na bieżąco zabierane przez służby dozoru technicznego. W przypadku likwidacji 

przedsięwzięcie wytwarzane będą głównie odpady powstające w związku z prowadzeniem prac 

rozbiórkowych. Z k.i.p. wynika, że odpady powstające na poszczególnych etapach inwestycji będą 

przekazywane uprawnionym podmiotom do gospodarowania odpadami celem w pierwszej kolejności ich 

odzysku. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności 

przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się 

zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:  

a) obszary wodno-błotne, inne 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 ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych, 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 

2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

h) gęstość zaludnienia, 

i) obszary przylegające do jezior, 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe. 

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

stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych 

oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym 

stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, 

obszarów górskich, przylegających do jezior. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się tereny leśne. 

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej 

oraz na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. nie stwierdzono, 

aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

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

stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz.1098 ze zm.). 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja 

Nadwarciańska PLH300009 oddalony o 4,4 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się, 

zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez Zakład Badania Ssaków PAN 

w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza 

Jędrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym  

KPnC-8 „Dolina Warty”. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego 
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realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew lub krzewów. W związku z tym, iż w sąsiedztwie działki 

występują zadrzewienia, w celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu nałożono w niniejszej decyzji 

warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. W otoczeniu 

przedsięwzięcia znajdują się lasy, grunty rolne i zabudowa zagrodowa. Na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia grunt orny, na którym będzie zlokalizowana elektrownia słoneczna porośnięty będzie 

roślinnością trawiastą, która będzie wykaszana. W celu ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono 

warunek, aby do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać gatunków 

roślin obcego pochodzenia. W celu ochrony ptaków lęgowych nałożono w decyzji warunek koszenia terenu 

elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości 

gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Nałożono także 

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

roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, 

a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt 

na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, 

uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki 

z pozostawieniem min. 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Aby zmniejszyć efekt olśnienia 

nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy 

negatywne oddziaływanie na ptaki. Ze względu na pobliską zabudowę zagrodową w celu ograniczenia tzw. 

zanieczyszczenia światłem nałożono warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia w porze nocnej terenu 

elektrowni i jej ogrodzenia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami 

chronionymi, na gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, 

nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym 

na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, 

w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. 

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

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

Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 

lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk 

oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych 

w w/w punktach, wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może 

oddziaływać, 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze, 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia 

istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia 

oddziaływania, 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia- 

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 

z planowanym przedsięwzięciem, 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania. 

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

jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia 

oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego 
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przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 

transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

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

dokumentacji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. Z k.i.p. 

wynika, iż przedsięwzięcie realizowane będzie na gruncie RVI klasy bonitacyjnej. Z k.i.p. wynika, że na 

terenie działki inwestycyjnej nie znajdują się zabudowania. Najbliższe zabudowania od terenu planowanej 

inwestycji znajdują się w następujących odległościach: ok. 13 m – zabudowania mieszkalne i gospodarcze 

w kierunku północnym oraz ok. 57 m – zabudowania mieszkalno-gospodarcze w kierunku zachodnim. 

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe 

oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Inwestor zadeklarował, że wszelkie prace 

oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Z uwagi na lokalizację terenów chronionych 

akustycznie, powyższe ujęto w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. 

Emitorami hałasu na etapie eksploatacji będą inwertery oraz transformator umieszczony w kontenerowej 

stacji transformatorowej. Z dokumentacji wynika, że maksymalny poziom emisji hałasu dla inwerterów 

nie przekroczy 60 dB. Będą one posadowione w systemie rozproszonym, pod panelami fotowoltaicznymi. 

Maksymalny poziom mocy akustycznej kontenerowej stacji transformatorowej nie przekroczy 70 dB. 

Inwestor deklaruje, że posadowienie stacji transformatorowej będzie wynosić minimum 100 m 

od zabudowy. Ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów chronionych akustycznie powyższe znalazło 

odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Dodatkowo z k.i.p. wynika, że w ramach przedsięwzięcia 

nie przewiduje się wykonania systemów chłodzących dla paneli fotowoltaicznych oraz nie przewiduje się 

wykonania systemów nadążnych. Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności cechy i parametry 

przedsięwzięcia, przyjęte rozwiązania techniczne, niewielką liczbę zastosowanych inwerterów 

i posadowienie jednej stacji transformatorowej typu kontenerowego nie przewiduje się, aby realizacja 

i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu 

określonych w przepisach szczegółowych. 

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, 

nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

(Dz. U. poz. 2448). 

Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, 

że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. 

Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego 

funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą  

wodno-kanalizacyjną. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego 

zbiornika (typu Toi-Toi), a następnie wywożone z terenu inwestycji przez wyspecjalizowana firmę. W k.i.p. 

wskazano, że mycie paneli odbywać się będzie przy użyciu wody zdemineralizowanej bez zastosowania 

jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów, co zostało uwzględnione w warunkach niniejszej 

decyzji. Dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku 

silniejszych zabrudzeń. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą 

infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W celu zabezpieczenia środowiska  

gruntowo-wodnego planuje się posadowienie stacji transformatorowej typu kontenerowego. W razie 

konieczności zastosowania transformatora olejowego, pod transformatorem zostanie zamontowana szczelna 

misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. 

Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte 

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

posadzek w kontenerze stacji transformatorowej. 

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak 

znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 



 

8 

 

 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

2. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem 

doręczenia Wójtowi Gminy Gizałki oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, i nie może być zaskarżona 

do sądu administracyjnego. 

3. Pobrano opłatę skarbową, w kwocie 205 zł na podstawie cz. I ust. 45 rubr. 3 oraz cz. IV rubr. 
3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1546 ze zm.).  

 

 

Otrzymują: 
1. HSG Sun Sp. z o. o. 

ul. Okopowa 58/72  
01-042 Warszawa. 

2. Strony postępowania. 

3. Pozostałe strony postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 74 ust. 3f 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., poz. 247 ze zm.). 

4. aa (KM). 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 

60-529 Poznań. 
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Kaliszu 

ul. Kolegialna 4 
62-800 Kalisz. 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie  
ul. Poznańska 30 

63-300 Pleszew. 
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Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.1.2021 

z dnia 20.10.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 

do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze 

ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki, powiat pleszewski. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia  

Przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki, 

powiat pleszewski. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się montaż następujących elementów:  

 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 1 MW (moc pojedynczego panelu od 250 do 

900 W) – w ilości do 4000 sztuk,  

 konstrukcja nośna pod instalację fotowoltaiczną pod kątem nachylenia 20-45 stopni orientacji 

południowej usytuowanej na gruncie,  

 falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego 

o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej- w ilości 30 szt.,  

 instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracy elektrowni słonecznej,  

 stacja transformatorowa (kontenerowa) wraz z transformatorem (0,4/15 kW) i ziemną linią 

kablową,  

 ogrodzenie,  

 instalacja odgromowa i zabezpieczająca,  

 pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania wyżej wymienionej inwestycji.  

Przedsięwzięcie będzie polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 

techniczną (sieć nN/SN/WN, konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, 

okablowanie, kontenerowe rozdzielnice, układy pomiarowo – zabezpieczające, linie kablowe, instalacje 

odgromowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii 

słonecznej. 

Instalacja fotowoltaiczna będzie działać w porze dziennej, wytwarzając energię z poboru energii 

słonecznej, zamieniając ją w energię elektryczną. Okres używania przedsięwzięcia szacuje się na ok. 20 – 

30 lat.  

Infrastruktura drogowa będzie charakteryzowała się wykonaniem wjazdu na działki inwestycyjne 

bezpośrednio z drogi przebiegającej przy granicy działki.  

Na działce, na której planowana jest instalacja fotowoltaiczna, planuje się wykonać drogę 

wewnętrzną pomiędzy rzędami paneli – droga o nawierzchni z gruntu rodzimego lub utrwalona w wyniku 

specjalnych zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, 

żużla, itp. Droga ta ma umożliwić dostęp do elementów instalacji fotowoltaicznej i dlatego też będzie mieć 

jedynie charakter drogi wewnętrznej, a więc niekwalifikującej się, jako droga publiczna. Konieczność 

wykonania drogi wewnętrznej będzie znana na etapie projektowania instalacji fotowoltaicznej. 

Moduły będą rozmieszczone w rzędach, pomiędzy którymi odległość wynosiła będzie od 3 do 10 m. Każdy 

rząd będzie składał się z modułów ułożonych horyzontalnie lub wertykalnie w zależności od zastosowanego 

rozwiązania. Obszar terenu znajdujący się pod konstrukcjami wsporczymi stanowią wolne przestrzenie, 

które zostaną obsadzone roślinnością trawiastą.  

Planowana inwestycja na żadnym z etapów funkcjonowania (budowa, eksploatacja, likwidacja) nie 

będzie negatywnie oddziaływać na faunę i florę terenu, na którym ma zostać zlokalizowana. Planowana 

inwestycja nie produkuje związków lotnych oraz nie jest źródłem innych emisji mogących mieć negatywne 

działania na lokalną faunę i florę. Mimo iż teren inwestycji zostanie ogrodzony, to może się zdarzyć iż jakaś 

drobna zwierzyna znajdzie się na terenie instalacji. Ze względu na brak hałasu wywołanego pracującą 

instalacją PV zwierzyna nie będzie ani wabiona ani odstraszana od miejsca inwestycji. Ze względu na bardzo 
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niskie natężenie pola magnetycznego wytwarzanego przez instalację, zwierzyna nie będzie narażona na 

jego negatywne skutki. Ze względu na dużą wysokość konstrukcji wsporczych od gruntu (w zakresie 20 – 

100 cm) drobna zwierzyna będzie mogła swobodnie się przemieszczać. Ze względu na wkopanie kabli 

w ziemię nie wystąpi możliwość przegryzienia tych kabli, a instalacja ochronna (nadprądowa, 

przeciwporażeniowa, odgromowa) skutecznie uchroni organizmy żywe przed porażeniem elektrycznym. 

Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefie zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce 

o zbliżonej charakterystyce. Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia 

i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk 

wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Inwestor planuje 

ogrodzić teren inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery na szlaku wędrówek zwierząt. 

Planowane ogrodzenie jest wystarczające dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów 

i gadów. Ponadto planuje się w tym celu pozostawić wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą  

do 15-20 cm. 

 
 


