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BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                              Koniecpol , dn. 24.09.2020 r. 

            KONIECPOL 

Nr  ROŚ.6220.6.2020.ch 

 

Załącznik do decyzji nr ROŚ.6220.6.2020.d  

 

                                         Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni o łącznej mocy do 2 MW.                                    

W zależności od rozwiązań technicznych przyjętych na etapie projektowania inwestycji 

(uzależnionych głownie od technicznych warunków przyłączenia do sieci), będzie to jedna 

duża farma o mocy do 2 MW lub dwie niezależne instalacje o mocy do 1 MW każda, wraz                  

z liniami elektroenergetycznymi, inwerterami oraz stacjami transformatorowymi.                              

W przypadku realizacji dwóch mniejszych instalacji (o mocy łącznej nie większej niż 2 MW), 

dopuszcza się możliwość etapowania inwestycji. 

Farma fotowoltaiczna będzie składać się z następujących elementów: 

• konstrukcji wolnostojących wbijanych do ziemi - do mocowania paneli 

fotowoltaicznych; 

• paneli fotowoltaicznych składających się z ogniw fotowoltaicznych wykonanych                                     

z materiałów półprzewodnikowych o specjalnych właściwościach (najczęściej 

stosowanym półprzewodnikiem jest krzem) - montowanych rzędowo o maksymalnej 

wysokości do 5 m. Moc pojedynczego panela – około 300-700 Wp, kąt pochylenia 20 

– 45 stopni, odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – 2-11 m; 

• linii energetycznych; 

• do 2 stacji transformatorowych o łącznej mocy do 2 MW ± 10% i napięciu 

znamionowym „strony wysokiej” zgodnie z napięciem sieci SN (średniego napięcia); 

• falowników; 

• przyłącza elektroenergetycznego – jednego wspólnego, lub (maksymalnie) dwóch 

odrębnych, zgodnie z przyjętą koncepcją i warunkami technicznymi OSD; 

• ogrodzenia elektrowni; 

• pozostałych elementów wchodzących w skład elektrowni fotowoltaicznej. 

Powierzchnia działki inwestycyjnej dla analizowanego zamierzenia, projektowanego                           

na nieruchomości nr 385 (obręb Rudniki, gmina Koniecpol), wynosi 5,12 ha. Bez względu                  

na to, czy wybudowana zostanie jedna duża farma, czy też elektrownia podzielona                                  

na niezależne sekcje (maksymalnie 2), pod przedsięwzięcie zagospodarowana zostanie 

większość nieruchomości (głównie jej centralna część o powierzchni ponad 3 ha). Wyjątek 

stanowić będą: 

• zachodnia część działki z zabudowaniami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym,  

• północno-zachodni fragment nieruchomości z niewielkim kompleksem zadrzewień 

olchowych, 

• południowo-wschodnia część działki przecięta rowem melioracyjnym wraz z małym 

kompleksem zadrzewień sosny ze świerkiem i modrzewiem, które wyłączone będą                                    

z zagospodarowania w ramach przedmiotowej inwestycji. Wycinka ww. zadrzewień                           

nie będzie konieczna. Lokalizacja elektrowni nie będzie powodowała zmiany użytkowania 

gruntów sąsiednich. 

Przewidywany okres eksploatacji elektrowni wynosi 25 - 30 lat. 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie użytków rolnych obrębu 

Rudniki, w gminie Koniecpol.  

Komunikacja pomiędzy rzędami paneli będzie odbywała się po terenie nieutwardzonym. 

Najbliższy budynek mieszkalny (nie wliczając domu zlokalizowanego na przedmiotowej 

nieruchomości), oddalony jest o ok. 12 m od działki inwestycyjnej (po drugiej stronie ulicy)                                                             

i ok. 100 m od terenu przeznaczonego pod instalację. 

Przez omawianą działkę, z południowego-zachodu na północny-wschód, przebiega linia 

napowietrzna średniego napięcia, do której planowane jest przyłączenie elektrowni. 

Szczegóły zostaną jednak określone w technicznych warunkach przyłączenia, które zostaną 

wydane przez operatora sieci po uzyskaniu przez Inwestora, zgodnie z obowiązującym 

porządkiem prawnym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie decyzji                      

o warunkach zabudowy. 

W związku z szybkim postępem technologicznym w omawianej branży, na obecnym etapie 

wnioskodawca nie jest w stanie zadeklarować jaki model paneli zostanie wybrany                             

do realizacji, a tym samym precyzyjnie określić ich parametrów i docelowego rozmieszczenia 

w obrębie działki. Tego typu szczegóły projektowe wraz decyzją o ostatecznej formie 

elektrowni (jedna duża, czy dwie niezależne sekcje o mocy łącznej nieprzekraczającej                         

2 MW), zostaną ustalone na etapie opracowywania projektu budowlanego - gdy znane będą 

techniczne warunki przyłączenia do sieci. 

Konstrukcja zostanie oparta na stelażach naziemnych. Będą one mocowane Budynki stacji 

transformatorowych będą prefabrykatami betonowymi o kolorystyce neutralnej. W każdym                  

z nich będą znajdowały się: rozdzielnia SN (średniego napięcia), rozdzielnia nN (niskiego 

napięcia), transformator oraz (opcjonalnie) inwertery. Podobnie jak w przypadku paneli 

fotowoltaicznych, na obecnym etapie nie można określić konkretnego modelu, parametrów                     

i lokalizacji stacji w obrębie działki, gdyż nie są znane techniczne warunki przyłączenia 

instalacji do sieci. Wiadomo natomiast, że posadowione zostanie do 2 stacji trafo, a wymiary 

każdego budynku nie przekroczą 10 m x 10 m, a wysokość 3,5 m. Wybór konkretnego 

modelu stacji zapadnie na etapie projektowania. 

W ramach przedsięwzięcia zostaną również wykonane podziemne linie kablowe łączące 

panele z inwerterami/stacją trafo oraz instalację z siecią elektroenergetyczną. Obiekt zostanie 

ogrodzony ażurowym płotem nie przekraczającym wysokości 2,20 m, w którym będą 

znajdowały się bramy skonstruowane ze stalowych, ocynkowanych słupów. 

Wyprodukowana w elektrowni energia odprowadzana będzie do sieci jednym wspólnym                   

lub maksymalnie dwoma odrębnymi przyłączami w postaci linii kablowych średniego 

napięcia, poprzez maksymalnie dwie stacje transformatorowe (w zależności od ostatecznej 

ilości niezależnych sekcji fotowoltaicznych). 

Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej, gdzie w procesie 

produkcyjnym nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliw, jedynie energię słoneczną. 

Podstawowymi elementami instalacji są panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię 

promieniowania słonecznego w energię elektryczną (prąd stały). Moc elektrowni jest 

wypadkową nasłonecznienia i wydajności panelu. 

Panel fotowoltaiczny zbudowany jest ze złącza półprzewodnikowego P-N, pomiędzy którym 

jest bariera potencjału. W przypadku uderzenia w powierzchnię ogniwa strumienia fotonów                

o energii przekraczającej przerwę energetyczną półprzewodnika następuje ruch elektronów. 

W wyniku tego zjawiska powstaje różnica potencjałów, czyli napięcie elektryczne. 

Będąca przedmiotem niniejszego opracowania inwestycja oparta będzie o konstrukcje 

wolnostojące nie związane trwale z gruntem. Wysokość posadowienia paneli nie przekroczy 5 

metrów nad terenem. Warto w tym miejscu ponownie wspomnieć, iż farma nie będzie 

posiadała wielkopowierzchniowych fundamentów umieszczanych w gruncie. 
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Fotowoltaiczny system zasilania (system PV), wytwarza energię elektryczną dzięki zjawisku 

konwersji energii słonecznej w półprzewodnikowych ogniwach fotowoltaicznych. Systemy 

PV zbudowane są z generatora fotowoltaicznego oraz urządzeń kondycjonujących energię 

elektryczną, takich jak przetworniki napięcia typu DC/DC lub DC/AC. 

Wykorzystanie energii fotowoltaicznej jest korzystne głównie ze względu na redukcję 

zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych z elektrowni konwencjonalnych. 

Specyfikacja wykonywanych prac oraz elementów instalacji fotowoltaicznej: 

• Marka paneli oraz producent zostanie wybrany przez Inwestora na etapie 

przygotowywania projektu budowlanego dla instalacji. Wówczas zostaną określone 

wymiary pojedynczego panelu. 

• Panele fotowoltaiczne będą składać się z wielu połączonych ze sobą ogniw 

krzemionkowych. Ogniwa będą chronione warstwą szklaną przed warunkami 

atmosferycznymi, która to będzie pokryta warstwą antyrefleksyjną; 

• Zakres temperaturowy paneli wynosić będzie od -40 stopni Celsjusza do +85 stopni; 

Panele nie będą wyposażone w systemy chłodzenia. Dodatkowe wentylatory byłyby 

głównym generatorem hałasu z instalacji. Inwestor zakłada sprawność urządzenia                       

na poziomie fabrycznym, bez zwiększania sprawności z wymuszonym obiegiem 

powietrza. Chłodzenie paneli odbywać się będzie poprzez naturalny obieg powietrza 

atmosferycznego. 

• Okablowanie po stronie DC (prąd stały) – pomiędzy inwerterami, a panelami PV. 

• Okablowanie po stronie AC (prąd zmienny) – pomiędzy inwerterami, a stacją 

transformatorową. 

• Poszczególne panele będą łączone kablami solarnymi (posiadającymi odpowiednie 

certyfikaty), które są odporne na działanie wysokich i niskich temperatur, promieni 

UV oraz wilgoci. 

• Podczas umieszczania kabli ziemnych na terenie inwestycji wierzchnia warstwa gleby 

(humus) zostanie złożona tymczasowo na bok wykopu na odpowiednią folię. Ziemia                

z głębszych warstw wykopu zostanie zeskładowana tymczasowo na drugą stronę 

wykopu, również na odpowiedniej folii oddzielającej ją od gleby powierzchniowej. 

Wykopy zostaną zabezpieczone siatkami zapobiegającymi przedostawaniu się do nich 

drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopu dno zostanie sprawdzone, a ewentualne 

drobne zwierzęta, które mimo zabezpieczeń przedostałyby się do wykopu, zostaną 

wyjęte na powierzchnię. Po ułożeniu kabli zasypanie wykopu będzie odbywało się 

warstwami po ok. 20 cm gruntem rodzimym. Na wierzchnią warstwę zostanie 

wykorzystany wcześniej odłożony humus. 

• Inwertery (przetwornice) – są to urządzenia przetwarzające prąd stały (DC – direct 

current) wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC alternating 

current). W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej - zaniku napięcia w sieci - 

inwerter odcina system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci. Przeważnie inwertery wyposażone są w wyświetlacze pozwalające             

na bieżące monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego. 

• Stacja transformatorowa - zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi 

przez OSD (maksymalnie 2 stacje, w zależności od ostatecznie przyjętej koncepcji 

technicznej). Budynek stacji to prefabrykat betonowy o kolorystyce neutralnej.                      

W budynku stacji będą znajdowały się: rozdzielnia SN (średniego napięcia), 

rozdzielnia nN (niskiego napięcia), transformator oraz (opcjonalnie) inwerter. Energia 

elektryczna poprzez transformator będzie przekształcana z napięcia 400 V AC                          

na napięcie 15/20 kV AC i oddawana do sieci poprzez układ pomiarowo-

rozliczeniowy w stacji transformatorowej. Stacja zostanie posadowiona                                       

na fundamencie z wydzieloną misą olejową, mogącą pomieścić co najmniej 100% 
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pojemności oleju w razie awarii (w przypadku zastosowania transformatora 

olejowego), oraz przedziałem kablowym z przepustami kabli SN oraz nN. Do stacji 

poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone kable strony AC nN instalacji                       

oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siecią energetyki zawodowej (OSD). 

Wysokość pojedynczej stacji nie przekroczy 3,5 m, a wymiary budynku                                    

nie przekroczą 10 m x 10 m. 

• W trakcie budowy będzie wykorzystywany m.in. następujący sprzęt: kafary, płyty 

wibracyjne, wózki widłowe oraz dźwigi do 3,5 tony. 

• Elementy składowe instalacji (panele, stoły montażowe) będą dostarczane na miejsce 

planowanej inwestycji samochodami dostawczymi. Elementy będą dostarczane                        

do granicy nieruchomości, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury drogowej. 

Wszystkie elementy będą przygotowane do montażu, co pozwoli                                               

na zminimalizowanie hałasu oraz zmniejszenie ilości produkowanych odpadów. Stoły 

montażowe będą wykonane z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych 

elementów, niewymagających cięcia ani innych dodatkowych prac w miejscu 

inwestycji. 

• Po przedmiotowej nieruchomości będą poruszały się pojazdy wspierające montaż. 

• Montaż paneli na stołach montażowych oraz łączenie paneli z inwerterami, 

zapewnione będzie przez wyspecjalizowanych fachowców. Połączenia elektryczne 

będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 

i doświadczenie. 

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie wiąże się z poborem wody, zużyciem surowców, 

wytwarzaniem dużej ilości odpadów (tylko w przypadku konserwacji/wymiany urządzeń), 

generowaniem hałasu czy emisją substancji do atmosfery (za wyjątkiem okresów konserwacji 

urządzeń). Wręcz przeciwnie, instalacja pozytywnie wpłynie na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń generowanych przez elektrownie konwencjonalne. Panele fotowoltaiczne                   

są jednymi z najbezpieczniejszych urządzeń produkujących energię elektryczną: farma 

fotowoltaiczna nie zawiera elementów stale przytwierdzonych do gruntu, a panele działają 

bez interwencji człowieka. 

Elektrownia fotowoltaiczna wykorzystuje energię elektryczną do zasilania urządzeń 

wchodzących w jej skład. Zapotrzebowanie pojedynczej instalacji (1MW) na energię 

elektryczną wynosi ok. 20 kW. Energia ta pobierana jest bezpośrednio z sieci w sytuacji 

przestoju elektrowni lub pobierana automatycznie w trakcie produkcji energii przez 

elektrownię (elektrownia zużywa część energii, którą wyprodukuje). Funkcjonowanie 

instalacji nie jest związane z zapotrzebowaniem na energię cieplną i gazową. 

W celu minimalizacji zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, 

zostaną zainstalowane przenośne sanitariaty. Ścieki socjalno-bytowe w przewidywanej ilości 

ok. 10 dm3/dobę, gromadzone będą w szczelnych, bezodpływowych sanitariatach                                   

i sukcesywnie odbierane przez specjalistyczną firmę. Prace ziemne przy budowie linii 

elektroenergetycznych prowadzone będą w sposób zabezpieczający wykopy przed napływem 

wód opadowych. 

Konserwacja sprzętu budowlanego będzie odbywać się poza miejscem realizacji planowanej 

inwestycji. Dodatkowo podczas trwania budowy elektrowni, na terenie nieruchomości będzie 

znajdował się zestaw awaryjny wraz z materiałami pochłaniającymi do usuwania skutków 

ewentualnego wycieku materiałów ropopochodnych. W trakcie budowy, podjęte będą 

działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych 

maszyn i urządzeń, w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji 

niebezpiecznych (oleje, benzyna). Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne                              
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i budowlane będą składowane w miejscach do tego wyznaczonych, zabezpieczonych przed 

negatywnym oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne. 

W trakcie eksploatacji wody opadowe z terenu objętego inwestycją będą swobodnie 

infiltrowały do gleby. Można je zaliczyć do wód czystych, nieskażonych substancjami 

ropopochodnymi, czy też innymi zanieczyszczeniami. Środki opracowane specjalnie                            

do czyszczenia paneli fotowoltaicznych cechując się wysoką skutecznością, są jednocześnie 

łagodne w stosunku do czyszczonych powierzchni i biodegradowalne, nie stanowiąc 

zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Istnieje również możliwość zastosowania 

bezwodnej technologii czyszczenia paneli. 

W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których 

praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola                                    

lub promieniowania elektromagnetycznego. Ewentualne urządzenia elektryczne będą zasilane 

za pomocą przenośnych agregatów prądotwórczych i będą pracowały przy napięciu zasilania 

230V lub 400V, tj. przy napięciu niskim, podobnie jak wszystkie urządzenia domowe,                     

stąd też generowane przez nie pola elektromagnetyczne będą pomijalne w stosunku                            

do panującego tła elektromagnetycznego. 

Jedynym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich i mikrofal 

mogą być stacjonarne urządzenia geodezyjne, wykorzystywane do dokładnych pomiarów 

geodezyjnych z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty referencyjne. 

Ze względu na bardzo małą moc tych urządzeń, zasięg ich oddziaływania jest niewielki, 

ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru wokół anteny nadawczej. Dopuszczalne 

wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone                                    

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczalne normy pól 

elektromagnetycznych dla zakresu częstotliwości, jakie wytwarza generator elektrowni 

fotowoltaicznej, wynosi 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola magnetycznego. 

W przypadku planowanej inwestycji, generowana energia elektryczna będzie wyprowadzana                

i kierowana linią kablową niskiego napięcia (nN) do wewnętrznego transformatora poprzez 

inwertery (w ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację do 2 transformatorów). Każdy 

ewentualny transformator w obrębie farmy zostanie umieszczony w kontenerowej stacji                       

o funkcjach ekranujących, a dostęp do urządzeń będzie możliwy jedynie dla służb 

konserwacyjnych i serwisowych. Projektowane transformatory o częstotliwości 50 Hz oraz 

napięciu wyjściowym dostosowanym do sieci SN, stanowią bardzo słabe źródła pola 

elektromagnetycznego – urządzenia tego rodzaju są często stosowane jako transformatory 

końcowe, instalowane na słupach energetycznych w pobliżu zabudowy, zasilając osiedla                      

i zespoły domów jednorodzinnych. 

Pomiędzy panelami a danym transformatorem będą przebiegały linie kablowe o niskim 

napięciu, równym napięciu linii trójfazowych powszechnie wykorzystywanych                                    

w gospodarstwach domowych. Oddziaływanie takiego połączenia jest marginalne,                              

o praktycznie zerowym wpływie na stan klimatu elektromagnetycznego środowiska. 

Kolejnym źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, związanym                               

z projektem budowy farmy fotowoltaicznej, są kablowe linie elektroenergetyczne, których 

zadaniem jest dostarczenie wyprodukowanej energii z danej instalacji do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego. W ramach projektu planuje się budowę maksymalnie dwóch 

odrębnych przyłączy kablowych średniego napięcia (15/20 kV) – w sytuacji podziału farmy 

na 1 MW-owe niezależne sekcje. W przypadku budowy jednej dużej elektrowni o mocy                       

2 MW, energia wyprowadzana będzie do sieci jednym przyłączem. Są to linie 

najpowszechniej wykorzystywane w polskim systemie elektroenergetycznym. Kable sieci 

energetycznej będą układane w wykopach o głębokości 1,2 m – 1,4 m i szerokości 0,5 m, 
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zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Łącznie z kablami będzie również 

układana teleinformatyczna sieć światłowodowa, niestanowiąca źródła jakiegokolwiek 

promieniowania elektromagnetycznego. Szczegóły zostaną jednak określone w technicznych 

warunkach przyłączenia do sieci. 

Sieci kablowe średniego napięcia generują pole elektromagnetyczne, którego poziom                         

jest na tyle niski, iż nie zagraża w żaden sposób środowisku. Dopiero linie wysokiego 

napięcia powyżej 110 kV są zdolne do generowania pól elektromagnetycznych o poziomach 

mogących naruszać standardy jakości klimatu elektromagnetycznego. W przypadku typowych 

linii średniego napięcia do 30 kV, poziom natężenia pola elektrycznego sięga do 0,6 kV/m, 

natężenie pola magnetycznego nie przekracza natomiast 5 A/m. Oszacowanie długości 

ziemnych linii kablowych obecnie nie jest możliwe, gdyż Inwestor nie posiada na tym etapie 

uzgodnionych warunków przyłączenia instalacji. 
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