
WÓJT GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie
OŚZP.6220.2.2021

Rudniki, dnia 19.07.2021

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, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 247), a także na podstawie § 3 ust. l pkt 52 lit.b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. póz. 1839) ), oraz zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021
póz. 735 zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, złożonego
przez Panią Izę Michałek w imieniu spółki Elektrownia PV 58 Sp. z o.o, ul. Puławska 2, 02-
566 Warszawa

Orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą o mocy 2
MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Mostki II" i „Mostki III" na działce nr 236
w miejscowości Mostki, gmina Rudniki"

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w
następującym zakresie:

l) prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgów ptaków, który przypada na okres od
(Imarca do 15 października). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się również
rozpoczęcie prac w sezonie lęgowym pod nadzorem ornitologa;

2) ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wykonać z zachowaniem przerwy pomiędzy gruntem, a
krawędzią ogrodzenia min. 20 cm.

3) w okresie od 15 lutego do 31 października wykopy, które będą miały pozostać otwarte przez
noc (w godzinach od 18 OOdo 6 00) należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do nich
płazów za pomocą ogrodzeń tymczasowych, które należy wykonać z materiału
umożliwiającego trwały naciąg, np. foli, brezentu, geotkaniny, plandeki lub siatki
polimerowej o oczkach wielkości maksymalnie 0,5 cm x 0,5 cm w taki sposób,aby:

a) część nadziemna ogrodzenia posiadała wysokość nie mniejszą niż 50 cm,
b) część ogrodzenia była wkopana w ziemię na głębokość minimum l O cm,
c) górna krawędź ogrodzenia była odgięta w kierunku przeciwnym do wykopów pod

kątem 45-90°, tworząc daszek o szerokości minimum 5 cm,
d) ogrodzenie wesprzeć na metalowych słupkach lub drewnianych palikach długości

80-120 cm i rozstawie 150-250 cm. W przypadku ogrodzeń wzdłuż obiektów
liniowych zakończenie ogrodzenia powinno posiadać kształt litery „U" i
powodować zawracanie przemieszczających się wzdłuż niego zwierząt.

4) humus częściowo zdjęty należy formować w pryzmy; po zakończeniu robót należy
rozplantować go w całości na terenie inwestycji;

5) drogę dojazdową do instalacji należy wykonać jako nieutwardzoną;
6) wykaszanie mechaniczne terenu na etapie eksploatacji należy prowadzić po l sierpnia, po

wyprowadzeniu lęgów ptaków;
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27) transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów
infrastruktury technicznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 04.03.2021r. doręczonym w dniu 08.03.2021r. uzupełnionym w dniu
06.04.2021r., doręczonym w dniu 14.04.2021r., Spółka Elektrownia PV 58 Sp. z o.o. ul.
Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowana przez Panią Izę Michałek wystąpiła o wydanie
decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt.
„Budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „MOSTKI II" ,
„MOSTKI III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 236 (obręb 0017) w
miejscowości Mostki, gmina Rudniki"

Zgodnie z art. 74 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.póz. 247), dalej zwanej ustawą OOS do wniosku
dołączono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach realizacji
przedsięwzięcia;
Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z art. 74 ust. l pkt. 2 ustawy
dalej zwanej ustawą OOS zawierającą dane, o których mowa w art. 62a w/w ustawy
wraz z uzupełnieniami;
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
uproszczony wypis z rejestru gmntów wydany przez organ prowadzący ewidencję
gmntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania, obejmujący
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
mapę w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Pismem nr OSZP.6220.2.2021 z dnia 28.04.2021r. Wójt Gminy Rudniki zawiadomił
strony, w trybie art. 49 Kpa, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ~w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 247) poprzez
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" „Budowa Elektrowni
Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „MOSTKI II" , „MOSTKI III" o łącznej
mocy do 2 MW na działce o nr ew. 236 (obręb 0017) w miejscowości Mostki, gmina
Rudniki"
Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie powiatu
oleskiego, w gminie Rudniki, na działkach o nr ew: 236 obręb Mostki. Planowane elektrownie
fotowoltaiczna zajmą obszar o pow. ok.4,18 ha. Dla poszczególnych elektrowni powierzchnia
objęta wnioskiem wyniesie: „MOSTKI II" (do 1,98 ha), „MOSTKI III"(do 2,197 ha).
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od granic inwestycji znajduje się w odległości ok.:
- 464m w linii prostej, w kiemnku zachodnim od farmy „MOSTKI II" ,
- 35 m w linii prostej, w kiemnku północno-zachodnim od farmy „MOSTKI III".
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opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;
opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Kaliszu;
szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. l pkt l - 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. rok 2021, póz. 247.), a mianowicie:

l) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie powiatu
oleskiego, w gminie Rudniki, na działkach o nr ew: 236 obręb Mostki. Planowane elektrownie
fotowoltaiczna zajmą obszar o pow. ok.4,18 ha. Dla poszczególnych elektrowni powierzchnia
objęta wnioskiem wyniesie: „MOSTKI II" (do 1,98 ha), „MOSTKI III"(do 2,197 ha).
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od granic inwestycji znajduje się w odległości ok.:
- 464m w linii prostej, w kiemnku zachodnim od farmy „MOSTKI II" ,
- 35 m w linii prostej, w kiemnku północno-zachodnim od farmy „MOSTKI III".

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest na terenie nie objętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane zostaną systemy fotowoltaiczne,
pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej, przy pomocy ogniw fotowoltaicznych o
łącznej mocy do 2 MW, z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna).

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zrealizowane dwie farmy o następujących
elementach:

• zespół paneli fotowoltaicznych (do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych/lMW) jest to
instalacja odnawialnego źródła energii, która umożliwia przekształcenie energii
słonecznej w energię elektryczną. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między
którymi pozostawiony zostanie odstęp od3 do 10m. W ramach jednego rzędu, panele
zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach -
słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt na głębokość do 2,50 m. Wysokość panelu
w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 5 m. Panele będą skierowane
dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 20 do 35 stopni.
Wyposażone zostaną w powłokę antyreflesyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia.
Łączna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych będzie nie większa niż l MW
(moc pojedynczego inwertera do 200 kW lub jednego centralnego do 900 kW).
kontener stacji transformatorowej - transformator umieszczony będzie w kontenerze.
Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi,
komory transformatora nn/SN, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy
średniego napięcia.
kontener techniczny - w kontenerze technicznym może być zainstalowany
zintegrowany system magazynowania energii. Dopuszcza się realizację zespołu
kontenerów w postaci jednego lub dwóch kontenerów o łącznych wymiarach nie
przekraczających wynikiem sumy powierzchni dwóch kontenerów.
ogrodzenie - planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji o wysokości do 3m
(bez podmurówki).

Planowana inwestycja nie wymaga stałej obsługi - będzie monitorowana i zarządzana zdalnie.
Czyimości obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka, będą wykonywane
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Możliwość oddziaływania na środowisko planowanej instalacji wiąże się z jej trzema okresami
życia: budową, eksploatacją oraz likwidacją.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się
wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania
akustycznego, związanego z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze
zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczenie
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.

W trakcie montażu instalacji będzie zachodziła emisja niezorganizowana. Emisja
zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego,
krótkoterminowego i chwilowego.
W wyniku zakończenia prac budowlanych, po zaprzestaniu pracy maszyn oraz transportu, stan
sanitarny powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła, wróci do stanu
przedrealizacyj nego.

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej wystąpi niewielka emisja hałasu w związku z
pracą urządzeń elektrycznych - inwerterów i transformatora, umieszczonych wewnątrz
budynku technicznego. Oddziaływanie to wystąpi w najbliższym otoczeniu ww. źródeł hałasu
i zamknie się w granicach terenu inwestycji. 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.

Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków bytowych, związanych z
potrzebami socjalnymi pracowników biorących udział w pracach budowlanych i montażowych.
Ścieki te zbierane będą w szczelnych zbiornikach stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych
ekipy budującej instalację. Następnie ścieki te będą odbierane przez specjalistyczne firmy
zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Panele fotowoltaiczne będą podlegały samooczyszczeniu podczas opadów deszczu. W
przypadku konieczności usunięcia szczególnie uporczywych zanieczyszczeń wykorzystywana
będzie czysta woda, bez środków czyszczących. Zapotrzebowanie na wodę do mycia paneli
będzie wynosić ok. 120 m3 rocznie. 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.

Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję niejonizującego
promieniowania elektromagnetycznego. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego będą układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, a także
jej odbiorniki. Instalacje elektryczne oraz urządzenia do przesyłania energii elektrycznej
planowane do zastosowania w przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej będą wytwarzały w
swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Natężenie pól elektrycznego
i magnetycznego, które powstają w sąsiedztwie tych urządzeń i instalacji elektrycznej, są
pomijalnie małe.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia 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

Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z demontażem wielu
podzespołów elektrowni fotowoltaicznej, w skład których wchodzi wiele wartościowych
materiałów - żelazo, krzem, miedź, stal, aluminium. Materiały te będą przekazane
zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia,
zgodnie z zasadą prewencji, w celu ich dalszego zagospodarowania.
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możliwości gromadzenia wytworzonych odpadów na terenie funkcjonujących elektrowni
słonecznych.

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą powstawały niewielkie ilości
odpadów związane z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych i utrzymaniem farmy
fotowoltaicznej. Wszystkie odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania
wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami. Nie przewiduje się możliwości gromadzenia wytworzonych odpadów na terenie
funkcjonującej farmy fotowoltaicznej.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,
W trakcie robót może wystąpić wzmożony hałas wynikający z pracy maszyn, urządzeń i
samochodów. Powodowany przez nie hałas będzie ograniczany poprzez zastosowanie
sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie
atesty maszyn i urządzeń. Faza realizacji wiąże się z emisją niezorganizowaną w postaci spalin
z silników, pojazdów i maszyn rolniczych, emisja ustąpi wraz z zakończeniem robót.
Uwzględniając rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie
spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z
mogących powstawać emisji.
Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję niejonizującego promieniowania
elektromagnetycznego. Na podstawie wyników współczesnych badań stwierdzono, że pola
elektromagnetyczne wytwarzane przez sieć elektroenergetyczną średniego napięcia o
częstotliwości 50 Hz nie wpływają niekorzystnie na organizmy żywe.
Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia 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
intalacji.
Ze względu na niskie i średnie napięcie nie nastąpi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm.
Oddziaływanie to będzie odwracalne- trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektu i
zamknie się w granicach przedsięwzięcia.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym 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-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek-nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem
w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie- nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a
zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

c) obszary górskie lub leśne - nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem w
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych - nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem
w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych
ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
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f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia

W oparciu o treść „ Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego " przedsięwzięcie
będzie zlokalizowane w strefie przekroczeń poziomów dopuszczalnych benzo(a)pirenu oraz
pułu PM10, jednak w ramach eksploatacji planowanej instalacji nie przewiduje się emisji
zanieczyszczań do powietrza atmosferycznego, tym samym przedsięwzięcie to nie będzie miało
wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

Stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze
analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących
powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze. Planowane przedsięwzięcie
będzie znajdować się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 325
Zbiornik Częstochowa.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
- nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem w zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia

h) gęstość zaludnienia:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Rudniki, gdzie gęstość zaludnienia
wynosi 82,6 osób/km2 (wg GUS).

i) obszary przylegające do jezior - nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie a zarazem w
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują w bezpośrednim
sąsiedztwie a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
Planowana inwestycja znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych

(JCWPd) o kodzie PLGW600081 o dobrym stanie chemicznym i ilościowym, niezagrożonej
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych dla niej wyznaczonych.
JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100m3 wody na dobę.

Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017184129- Prosna do Wyderki, o złym stanie
i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania Zastępca Dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stwierdził że, zastosowane rozwiązania i technologie
potwierdzają brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w
zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów
środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -
Prawo wodne, a ota-eślonych dla tych część8i wód w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października
2016r.(DZ.z2016rpoz.l967)
3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do

kryteriów wymienionych w pkt l i 2 oraz w art. 62 ust. l pkt l, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą

przedsięwzięcie może oddziaływać
Z uwagi na brak danych o wyliczonych i prognozowanych poziomach hałasu w porze

dziennej i nocnej, brak izolinii wyznaczających zasięg i rozprzestrzenianie hałasu oraz pyłów i
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Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że eksploatacja farm fotowoltaicznych nie
powoduje emisji hałasu do środowiska ani też emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego stwierdzono, że nie wystąpi kumulacja oddziaływań ww. przedsięwzięć
g) możliwości ograniczenia oddziaływania - nie stwierdzono wystąpienia możliwości
ograniczenia oddziaływania.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z
kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę
łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. l ustawy ooś, w tym zakres planowanego
przedsięwzięcia, jego charakter, usytuowanie i skalę oddziaływania na środowisko, a także
uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinię
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz opinię Dyrektora
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Kaliszu,

Wójt Gminy Rudniki uznał, że realizacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na
środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko. Nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rudniki spełniając wymóg art. 10§ l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 póz. 73 5 ze.zm.) zawiadomił strony
postępowania obwieszczeniem nr OSZP.6220.2.2021 z dnia 07.06.2021r. o możliwości
zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dla ww.
przedsięwzięcia w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. W wyznaczonym
terminie, tj. od dnia 07.06.2021r. do dnia 28.06.2021r. żadna ze stron w postępowaniu nie
skorzystała z możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i
materiałów oraz nie zgłosiła żadnych uwag.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu
inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na
podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia J ak również poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Wójt Gminy Rudniki jako organ właściwy do wydania
decyzii uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich_ warunków zawartych w
przedłożonych dokumentach o_raz w jiinieiszęj decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie
zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.
Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy
organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodnie z art. 84 ust.
la określił w mniejszej decyzji warunki realizacji przedsięwzięcia.

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i
Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego
12A.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
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WÓJT OMENY
RUDNIKI

woj. opolskie

Załącznik nr l
do decyzji Wójta Gminy Rudniki znak OSZP. 6220.2.2021 z dnia 19.07.2021r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
zgodnie z 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. rok. 2021 póz. 247 ze zm.)

•

Inwestor: Elektrownia PV 58 Sp. z o.o, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowana przez
Panią Izę Michałek

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie powiatu
oleskiego, w gminie Rudniki, na działkach o nr ew: 236 obręb Mostki. Planowane elektrownie
fotowoltaiczna zajmą obszar o pow. ok.4,18 ha. Dla poszczególnych elektrowni powierzchnia
objęta wnioskiem wyniesie: „MOSTKI U" (do 1,98 ha), „MOSTKI III" (do 2,197 ha).
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od granic inwestycji znajduje się w odległości ok.:
- 464m w linii prostej, w kiemnku zachodnim od farmy „MOSTKI II",
- 35 m w linii prostej, w kiemnku północno-zachodnim od farmy „MOSTKI III".

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest na terenie nie objętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane zostaną systemy fotowoltaiczne,
pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej, przy pomocy ogniw fotowoltaicznych o
łącznej mocy do 2 MW, z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna).

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zrealizowane dwie farmy o następujących
elementach:

zespół paneli fotowoltaicznych (do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych/lMW) jest to
instalacja odnawialnego źródła energii, która umożliwia przekształcenie energii
słonecznej w energię elektryczną. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między
którymi pozostawiony zostanie odstęp od3 do 10m. W ramach jednego rzędu, panele
zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach -
słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt na głębokość do 2,50 m. Wysokość panelu
w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 5 m. Panele będą skierowane
dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 20 do 35 stopni.
Wyposażone zostaną w powłokę antyreflesyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia.
Łączna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych będzie nie większa niż l MW
(moc pojedynczego inwertera do 200 kW lub jednego centralnego do 900 kW).
kontener stacji transformatorowej - transformator umieszczony będzie w kontenerze.
Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi,
komory transformatora rm/SN, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy
średniego napięcia.
kontener techniczny - w kontenerze technicznym może być zainstalowany
zintegrowany system magazynowania energii. Dopuszcza się realizację zespołu
kontenerów w postaci jednego lub dwóch kontenerów o łącznych wymiarach nie
przekraczających wynikiem sumy powierzchni dwóch kontenerów.
ogrodzenie - planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji o wysokości do 3m
(bez podmurówki).

•
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zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia,
zgodnie z zasadą prewencji, w celu ich dalszego zagospodarowania.

Wśród innych odpadów, jakie powstaną podczas demontażu instalacji fotowoltaicznej,
znajdą się między innymi: gmz, gleba, tworzywa sztuczne, ceramika, materiały izolacyjne oraz
oleje i płyny robocze. Gruz i gleba mogą zostać wykorzystane do uzupełnienia ewentualnych
ubytków mas ziemnych. Odpady niebezpieczne zostaną unieszkodliwione przez niezależne
podmioty posiadające zezwolenia w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie przekroczeń poziomów dopuszczalnych
benzo(a)pirenu oraz pułu PM10, jednak w ramach eksploatacji planowanej instalacji nie
przewiduje się emisji zanieczyszczań do powietrza atmosferycznego, tym samym
przedsięwzięcie to nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

Stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na
uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się
znaczących powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

Planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się na obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 325 Zbiornik Częstochowa.

W wyniku realizacji inwestycji generowane będą odpady, głównie inne niż
niebezpieczne, będące efektem prowadzonych prac budowlano-montażowych, tj. odpady gruz
beton [17 01 01, 17 01 82 ]- ok. 0,2 Mg, żelazo i stal kable inne [17 04 l l, 17 04 02, 17, 04
05] - ok. 0,18 Mg, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 [17 06 04]
- ok. 2 Mg, odpady opakowaniowe [15 01 01-05] - ok. 0,14 Mg, itd.. Na etapie funkcjonowania
przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości odpadów. Mogą to być
odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych. Wszystkie
odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom,
posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Nie przewiduje się
możliwości gromadzenia wytworzonych odpadów na terenie funkcjonujących elektrowni
słonecznych.

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą powstawały niewielkie ilości
odpadów związane z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych i utrzymaniem farmy
fotowoltaicznej. Wszystkie odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania
wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami. Nie przewiduje się możliwości gromadzenia wytworzonych odpadów na terenie
funkcjonującej farmy fotowoltaicznej.
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