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POSTANOWIENIE

Na podstawie:

. ań[. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
(tekst jednoIity Dz. U, z 20!3r., poz. 267),

. art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 2, art, 64, aft. 65 ust. 3, ustawy z dnia 3
października 200Br. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
śrcdowisl<o (Dz. U. Nr 799, poz, 7227 z póŹn, zm,),

o § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U,
Nr 213, poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 04.o4.2ot3r. przez Przedsiębiorstwo
,,Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy s,j." w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko
przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW
wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 3B4 położonej w obrębie 0013 w
miejscowości Radoszewnica, 9 m ina Koniecpol",

uzasadn ienie

Wnioskiem złożonym w dniu 04.04.20I3r Przedslębiorstwo ,,Dynamik Filtr Nocoń i

Wspólnicy s.j." zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,B MW
wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 3B4 położonej w obrębie 0013 w
miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol",

Inwestycja ziokalizowana będzie na działce o nr ewid.:

- 384 obr. 0013;

Informuje2, ze działka o nr ewid. 3B4 obr. 0013 połozona jest w obszarze gdzie nie
został uchwalony miejscowy plan zagospoda rowa n ia przestrzennego.

Zgodnie Z ustaWą z dnia 3 paŹdZiernika 200Br. o udostępnianiu informacji o
środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. t227 z póŻn, zm.) oraz



zapisem określonym w § 3 ust, 1pkt 52 (zabudowa przemysłowa lub magazynowa,
wraz z towarzYszącą jej infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6ust.1 pkt 1-5, B i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, lub
otuIinach form ochrony przyrody, o których mowa w art,6 ust.1 pkt 1-3 tej ustawy
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnie
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęte przez otiriekty budowlane orazpozostałą powierzchnie p_rzeznaczoną do przekształcenia w ciągu realizacjiprzedsięwzięciai) rozporządzen ia Rady Ministrów z dnia 9 listopada zoiór. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
7397'), przedmiotowa inWestycja jest kwalifikowana do przedsięwzięć mogącychpot€ncjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla któryclL obońązet<
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 7 i 2 oraz ust. 2 ww. ustawv pismami z dnia 07maja 2013r, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora ochiony Srodowiska w
katowicach ido państwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w częstochowie o
opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływani5 przedsięwzięcia na
środowisko,. a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o opinię co io zakresu
rapoftu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
Postanowieniem z dnia 24 mĄa 2013r. Znak: WooŚ,4240,349.2013.WW Regionalny Dyrektor
OchronY Środowiska w Katowicach wyraził opinię, źe istnieje konieczność pńprowJoiónia oceny
oddziaływania na środowisko.

opinią sanitarną z dnia 20 maja 2013r. znak: NS/NZ.523-51/,l3 Państwowy Powiatowy lnspektor
SanitarnY w,Częstochowie wyraził opinie o braku potrzeby przeprowadzenia ocuny ojdziaływania
na środowlsko ww. przedsięwzięcia,

Na ww postanowienie i opinie nie przysługiwało zażalenie,
planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy1,8 MW na działce nr ew. 3B4 położonej w miejscowości Radoszewnica, 9minakoniecpol. powierzchnia działki obitej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskówych

uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsięwzięcia wyńosi 3,42 ha. Na
projektowanej farmie zostanie zamontowane do 65000 śzt. ogniw fotowolta icznych o
wymiarach max. 1.lm x 2.0m. ogniwa fotowoltaiczne zostaną zamontowane na
lekki€j stalowej konstrukcji wbitej wkręconej do gruntu na głębokość około 1,5m do2,0rrl kzlżdy, Do słupów zostaną podłączonó poprzeczne szyny na i<tórycrr
Zamontowane Zosta ną panele fotowoltaiczne. Planowana insta lacja wykonana zostanie
z najlepszych materiałów, aby wyeliminować konieczność jej mańwańia, konserwacji i
zapewnić bezawaryjną pracę systemu. Infrastrukturą towirzyszącą stanowić będźie
kontenerowa stacja tra nsfo rmatorowa, stacja zostanie zamońtowana w stanie
kompletnym, wyposazona.w transformator i urządzenia elektryczne oraz w szczelną
misę olejową. Na etapie budowy wszystkie maszyny i urządzenia budowlane będą
sprawne technicznie i posiadać szczelne układy paliwowe i olejowe, dopuszczone przez
odpowiednie organy do pracy wobec czego elektrownia nie bĘdzie działać negatywniena warunki gruntowo-wodne. Teren inwestycji zostanie oświetlony ża pomocą
projektorów oświetleniowych załączających się automatycznie i ogrodzony siatką do-
wysokości 2.15m, taka wysokość siatki dla migracji ptaków nie itanowi 'przeszkody,
natomiast dla płazów,9adów izwierząt niskich do wysokości 20cm, ogrodzenie z siatki
równiez nie stanowi bariery przemiószczania. ze względu na ogńniczony kształt
ogrodzenia i stosunkowo niedużą powierzchnię zaimowaną przez fańę fotowoltaiczną
przemieszczanie się pozostałych zwierząt nie będzie uniemożliwione.

AbY wYeliminowaÓ efekt powstania ,,tafli wody" zostaną zasiosowane panele z powłokami
antyrefleks,owymi ogranicza.jącymi odbijanie promieńi słoneczńych a tym samym zwiększającymi



absorpcję promienl słonecznych przez panel, przy efekcie ,,tafli wody" występują obawy że ptaki
wodne_.mogę myliĆ powierzchnię paneli z wodą i próbować ńa nicn tąóowae. iiroń"Jrón" badaniapozwoliły jednak stwierdzic że ptaki nie mylą jednak paneli z wodą. zdaniem autora rapońu- Timapeschela, światło odbjte od paneli moze ]ednak pzyciągać owady wodne, ponleważ pzypomina
odbicie światła od powiezchni wody i owady chcą tam składać jaja.

. Z pzedłoŻonego Wypisu z rejestróW gruntóW Wynika, że pżedmiotowa dzlałka Stanowi
uzytkj rolne (R V), pastwiska (Ps V), d|a tego obszaru nie został uchwalony miejscowy plan
zagospoderrowanla pzestrzennego, planowane przedsięwzięcie zlokalizońane 

- 
jest 

- 
poza

obszaram j podlegającymi ochronie przyrody (dz-U. z 2004r. Nr g2, poz. 88O z dnia jo k*i"tnia
2004r,). w dalekim bądz bliższym sąsiedztwie przewidywanej elektrowni znajduje się kilka
obszarów podlegających ochronie takich jak: parki krąobrazowó, Rezerwaty poyrćay, o'bszary
Chronionego Krajobrazu, Obszary Natura 2000 (opisane w karcie). w neŹpósróaniói bliskośói
położony jest obszar Natura 2000, (PLH 260018 Dolina Górnej Piiicy) od p'ółnocnego zachodu
9"loj.e oq !]1|9wanej inwestycji oddziela działka 322. a od połudńiowego .ainodu ostóje oddziela
działka 321,W związku z powyższym stwierdzono że na terenie dzńłki planowanej elektrowni
słonecznej Występują równiez chronione gatunki roślin i zwieząt i tutaj istnieją obawy związane z
ewentualnYm zniszczeniem roślin_i zwierząt podczas prac budowlanyĆr, i poŹni";srej eksploatacji
elektrownifotowoltaicznej, nie do końca uzasadnione według autorów rapońu ,",Fbrm'al Screeninig
opinion, Solar Photovoltaic, _Farm, Former Marchington camp Stubby 

"Lane 
Marcningtoń

Slaffordshire" z grudnia 2010 roku, wykonanego dlJ farmy foiowoltaicźnej o mócy ł MĘ
Stwierdzają Że zadbane tereny. farm fotowoltaicŹnych spzy;iją bioróżnorodnbści i konserwacji
gatunków. zauważono, że pod plandekami ptaki zakładają gniaźo!. Farmy mogą być schronieniem
dla rÓŻnYch gatunkóW zwierząt. W raporcle ,,Solar parrŚ-'Óppońunities tór aiódivórsity;, z grudnia
2010 roku, dr Tim Peschel stwierdza, ze panele fotowoltaiczne nie mają wpływu na populacje
małych zwierząt, w zimie w miejscach nieośniezonych pod powierzóhnią paneli piari malą
łatwiejszy dostęp_ do pozywienia są to rapońy autorów'z innych krajów' europejskich gdzie
bogatsze są doświadczenia i |iczne opracowania dotyczące 

' 
wpływu na środówisko farm

fotowoltaicznych.

,zródłem okresowej emisji hałasu do środowiska będą pracujące maszyny i urządzenia
budowlane. Powodowany hałas w czasie realizacji inwestycji 

'będzie 
miał cnórarter nieciągły,

krótkotrwały niepowodujący żadnych przekroczeń, 
-nie 

pzewibuje się wykonywania hałaśliwyc-h
Prac budowlanYch i transpońu cięzkiego w godzinach nocnych. Po zreatiŹowańiu pzedsięwzięcia
klima1 ,akustyczny osiąga poziom tła hałasu w środowisku. Do zminimalizowania negatywnego
oddziaływania akustycznego maszyny budowlane oraz agregaty prądotwórcze będą posiadać
Silniki W obudowach dzwiękochłonnych.

. Na obecnym etapie brak jest informacji o innych farmach fotowoltaicznych, które sąplanowane w poblizu przedmiotowej inwestycji, w związ'ku z powyższym brak jest występowanij
skumulowanego oddziaływania 

_ 
planowanej farmy fótowoltaiczńej. 

'Ponadto 
tereń inwestycji

przylega bezpośrednio, na długości ok. 230m, do drogi publicznej (asfaltowe1;.

Analizowane rozwiązania .projektowe nie spowodują pogorszenia warunków bytu
okolicznYch mieszkańców oraz nie narusza interesów osó'b'tizeĆicn, odległość elementów
elektrownl_foiowoltaicznej od najblizszych zabudowań mieszkalnych i budynków inwestorskich
wYnosi 275 m, Planowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie emisji subsiancji szkodljwych wwyniku zmniejszania ilości spalanych paliw kopalnych do produkcji energii elektrytznej
wytworzona energia odprowadzona zostanie do sieii operatora, w pzypad-ku zaniechania
budowy e|ektrowni słonecznej przyczyniamy się do utrwalenia stanu o'u"ćń"gó któiy nie jest
ekologicznie korzYstny, czyli pozyskiwanie eneĘii z paliw kopalnych. Zainstalńłanie elektrowni
słonecznej o mocy 1 ,8MW pozwoli na teoretyczną redukcję rocznej emisji w ilości: ok.72Mg
dwutlenku siarki, 11,9 Mg dwutlenku azotu, ok.144o d'wutlenku'węgla , óx ąl,ó Mg popiołów.

. .lnwestycja nie jest przedsięwzięciem, które zużywa energię elektryczną, nie pzewiduje się
również w,/korzystania surowców, materiałów, paliw energetycinycn oraźzuzlcia ńoay zarównona cele technologiczne jak. i ce|e socjalno-bytowe. 

- pówstiłe odpady produkcyjne będą
PrzekazYwane firmą posiadającym stosowne zezwolenia do odzysku lón 

' 
unieszfóotiwiańla,

natomiast.w przypadku odpadów budowlanych takich jak odpady betonu, gruz betonowy, odpady
drewna, ziemi i t. p. inwestor może przekazać osobą fizycznym,



W związku z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi można stwierdzić, że puy zachowaniu
podstawowych wymogów ochrony środowiska przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie
znacząco negatywnie oddziaływac na środowisko.

Biorąc pod uwagę ww_ szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem
przedsięWzięcia,w tym rodzaj, utytułowanie poza terenami Wymagającymi specjalnej ochrony i

oddaleniu od terenóW z zabudową mieszkalną oraz opinie Państwowego Powiatowego lnspektora
sanitarnego W częstochowie postanowiono jak w sentencji.

§u Frrłi§trz3

^nr
urgiistr,źs

Ę?k!

pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Nalezy tu wskazac na ań. 142 Kpa, który Stanowi, że postanowienie, na które nie słuzy zażalenie,
strona moze zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji, w przedmiotowym przypaCku - decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

otrzymuia:

1. WniskodaWna

2. strony Postępowan ia

Do Wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny W częstochowie
Ul, Jasnogórska 75^, 42-202 częstocl]owa

2, Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska W Katowicach

ul. Dąbrowskiego ?_2, 40-032 Katowjce


