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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OŚR.6220.14.2021 z dnia 04.03.2022 r.




Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8 w obrębie Zielęcice, gmina Łask”



Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW zlokalizowanej na działkach nr ewid. 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8 w obrębie Zielęcice, gm. Łask.
Całkowita powierzchnia działek wynosi 2,534 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona pod przedsięwzięcie wynosić będzie do 1,97 ha. Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowią grunty rolne (grunty orne RVI a, RVI b, RV, RVI). Teren ten ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej - dz. nr ewid. 328 (działka drogowa). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 278 m, w kierunku zachodnim od lokalizacji planowanej elektrowni fotowoltaicznej. Planowana inwestycja będzie odsunięta od najbliższych zadrzewień znajdujących się na działkach nr 311/3, 311/4 
i 311/5.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz w najbliższym otoczeniu oprócz roślin uprawnych stwierdzono występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin segetalnych i ruderalnych. Planowana inwestycja będzie odsunięta od najbliższych zadrzewień i nie przewiduję się żadnej ingerencji z nimi związanej. W bezpośredniej okolicy przedsięwzięcia znajdują się na północ i południe tereny rolne, natomiast na wschód i zachód tereny zadrzewione. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. 
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
	posadowienie stalowych, ocynkowanych konstrukcji i elementów montażowych 
do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowanych na gruncie;

instalację paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MWp, w liczbie do 10000 szt., o mocy pojedynczego panelu od 450 do 1000 Wp;
instalację inwerterów DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 4 MWp, w liczbie 
do 80 szt. w systemie rozproszonym lub centralnym (inwertery centralne umieszczone byłyby w prefabrykowanych stacjach kontenerowych); 
posadowienie stacji transformatorowych w liczbie do 4 szt. Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych stacji kontenerowych z zastosowaniem transformatorów napięcia nN/Sn. Łączna moc stacji, które będą obsługiwać projektowaną instalację fotowoltaiczną będzie miała moc do 4  MW, kontenery będą wyposażone w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji, przewiduje się, że stacja transformatorowa będzie zbudowana ze ścian żelbetowych;
instalację pośrednich rozdzielnic napięcia,
instalację układu pomiarowo – zabezpieczającego;
wykonanie instalacji odgromowych, przepięciowych oraz przetężeniowych;
wykonanie dodatkowego oprzyrządowania pomocniczego;
	wykonanie ogrodzenia, monitoringu.
Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp. Przestrzeń pod panelami nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. Utrzymywanie powierzchni zielonej pomiędzy panelami słonecznymi, jak również pod nimi i w ich otoczeniu, odbywać się będzie za pomocą, tzw. koszenia wysokiego. Koszenie będzie odbywać się od centrum farmy w kierunku jej brzegów. Nie będą stosowane środki ochrony roślin (herbicydy, pestycydy) oraz nawozy sztuczne na terenie przedmiotowej farmy.
Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne.
W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych 
konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych lub wbitych w grunt. 
Panele fotowoltaiczne będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod odpowiednim kątem od 15 do 45 stopni, nie będą wyposażone w automatyczny system naprowadzania. Wyposażone natomiast zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia. Panele fotowoltaiczne i inwertery będą pracować bezobsługowo. 
Słupy oświetleniowe zostaną rozmieszczone wzdłuż ogrodzenia, lampy na słupach zostaną skierowane do środka farmy. Nie planuje się ciągłego oświetlenia farmy w porze nocnej. Oświetlenie będzie załączane sporadycznie np. do prac serwisowych. Sterowanie oświetleniem za pomocą sterownika astronomicznego, bądź detekcją ruchu z systemu monitoringu.
W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano stacje transformatorowe, pozwalające przetransformować niskie napięcie, 
które wychodzi z paneli PV na średnie napięcie, którym to farma fotowoltaiczna zostanie połączona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Najbliższa linia średniego napięcia przebiega przez działki inwestycyjne, dlatego też planuje się przyłączenie do tej linii. Na działce nr 311/5 znajduje się słup i najprawdopodobniej do niego będzie prowadziło przyłącze. Jednak dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
Teren inwestycji zostanie ogrodzony. Ogrodzenie o wysokości ok. 2,5 m wykonane zostanie z prefabrykowanych elementów ze stali ocynkowanej, bez podmurówki pomiędzy przęsłami. Osadzenie słupków na fundamentach betonowych. Dolna krawędź ogrodzenia zostanie wykonana w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt, czyli zostanie zakończona na całej długości elementem o gładkiej powierzchni oraz podniesiona około 
20 cm nad poziom terenu, tj. na wysokość umożliwiającą migrację drobnych zwierząt. 
W związku z realizacją przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej 
wykorzystywane będą materiały, surowce, paliwa oraz woda. Materiałochłonność przedsięwzięcia będzie zbliżona do materiałochłonności przedsięwzięć o podobnym profilu. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materiały przedstawia się następująco: beton (lub prefabrykowane płyty betonowe) ok. 8 m3, stal i inne metale ok. 140 Mg, olej napędowy ok. 4000 l, woda (do celów socjalno-bytowych 8 m3, energia elektryczna 20 kWh. 
Na etapie realizacji wykorzystanie wody planowane jest do celów bytowych, natomiast w trakcie etapu eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania wody do celów technologicznych ani socjalnych. Czyszczenie paneli odbywało się będzie sporadycznie, w zależności od potrzeb maksymalnie 3 razy w roku. Mycie paneli fotowoltaicznych planowane jest przy zastosowaniu wody, a w przypadku ekstremalnych zabrudzeń wody z dodatkiem środków biodegradowalnych. Woda będzie dostarczana przy pomocy beczkowozu.
Transport niezbędnych elementów farmy fotowoltaicznej, który odbywał się będzie przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw będzie miała wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) 
na terenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz terenach sąsiadujących z trasami 
przejazdów. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, ograniczone czasem 
trwania prac budowlanych oraz punktowe. Przedmiotem emisji substancji do powietrza są najczęściej: pyły mineralne, produkty spalania paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie montażu instalacji będzie miała miejsce emisja niezorganizowana.
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wiąże się z wytwarzaniem standardowych ilości i rodzajów odpadów, głównie z grupy 15, 17 i 20.
Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych.
Powstałe na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów).
Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem hałasu będą transformatory umieszczone w kontenerowej stacji. Nie projektuje się zastosowania nawiewnego systemu chłodzącego z użyciem wentylatorów, które mogłyby być emitorem hałasu. 
Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie emitowała zanieczyszczeń do powietrza, w związku z jej funkcjonowaniem nie będą powstawały ścieki bytowe, ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi oraz przyłączeniowymi na etapie realizacji oraz okresową konserwacją paneli fotowoltaicznych, ich myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsięwzięcia, praca elektrowni odbywać się będzie bezobsługowo. 
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie będzie również oddziaływać na środowisko w sposób ciągły, w zakresie emisji pól elektromagnetycznych. 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.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe 
w postaci przenośnych toalet dla pracowników. Toalety będą serwisowane przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, posiadającą stosowne zezwolenia.
Na wnioskowanym terenie pod planowaną inwestycję nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się 
z potencjalnym oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsięwzięcia tego typu nie będą również znajdowały się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, za który z racji rodzaju i charakteru zastosowanej technologii, przyjęto obszar przeznaczony pod planowaną farmę fotowoltaiczną. 
W pobliżu planowanej inwestycji planowane są inne inwestycje o podobnym charakterze: 
	dz. nr 309/5 w odległości ok. 105 m w kierunku północnym, 

dz. nr 282/1 w odległości ok. 178 m w kierunku północno-zachodnim. 
Ze względu na rodzaj zastosowanej technologii, skalę przedsięwzięć oraz dojrzałość technologii, oddziaływanie tych przedsięwzięć (podobnie jak wnioskowanej inwestycji) zamknie się w granicach zajmowanych przez nie fragmentów działek i nie będą 
towarzyszyć im przekroczenia m.in. dopuszczalnego poziomu hałasu czy promieniowania elektromagnetycznego. W związku z tym pomiędzy obiektami nie dojdzie do skumulowania oddziaływań. Wysokość obiektów wyniesie do 4 m, w związku z czym nie będą one stanowiły dominanty w krajobrazie. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia oraz innych farm fotowoltaicznych na terenach przekształconych przez człowieka pozwoli na ich harmonijne wkomponowanie się w otoczenie.
Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem jego realizacji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do działki inwestycyjnej. 
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, prace związane z budową planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane będą niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu 
w ich otoczeniu, przestrzegana będzie zasada wyłączania silników podczas przerw w pracy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej będzie wiązał się z zastosowaniem inwerterów oraz transformatorów (transformatory zostaną umieszczone wewnątrz pomieszczenia stacji kontenerowej). Zważywszy na fakt, iż farma fotowoltaiczna produkuje energię jedynie w trakcie dnia, należy założyć, iż tym bardziej w ciągu nocy nie istnieje zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie związane ze stałym 
zajęciem gruntów, głównie pod przedsięwzięcie i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych/montażowych, które będą miały charakter krótkotrwały. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie mieć charakter ciągły. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakończenia prac budowlanych, stan powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła – wróci do stanu przedrealizacyjnego.
Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zmianę krajobrazu, jednakże biorąc pod uwagę obecny antropogeniczny charakter terenu oraz niewielką wysokość projektowanych konstrukcji prognozuje się, iż elektrownia będzie zauważalna jedynie z najbliżej położonych obszarów. Omawiany obszar znajduje się na terenie o wysokiej presji antropogenicznej, użytkowanym rolniczo. Tym samym można stwierdzić, że przedmiotowa elektrownia słoneczna nie będzie w znacząco negatywny sposób oddziaływać na krajobraz. W celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz instalacja fotowoltaiczna oraz towarzysząca jej infrastruktura (w tym stacje transformatorowe) mają być wykonane 
w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyróżniających się w otoczeniu. Zastosowane mają być moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, a teren przedsięwzięcia ma być utrzymany w ładzie i porządku.  
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