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BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                              Koniecpol , dn. 24.09.2020 r. 

             KONIECPOL 

Nr ROŚ.6220.6.2020.d 

  

              

D e c y z j a 

o   ś r o d o w i s k o w y c h   u w a r u n k o w a n i a c h 

  

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77, art. 82 , art. 84 i art. 85 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 2 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), art. 104                         

i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.                    

z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji                                

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 2,0 MW na działce nr 385 

obręb Rudniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Koniecpol” złożonego                     

w dniu 22.05.2020 r. przez Ultra Pro Sp. z o.o. z siedzibą Aleja Wolności 38 42-300 Myszków 

 

  

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol orzeka 

  

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia                                  

na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko                                    

dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać                             

na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 2,0 MW 

na działce nr 385 obręb Rudniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy 

Koniecpol”, 

2.    Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej 

decyzji.                                                     

U z a s a d n i e n i e 

 

W dniu 22.05.2020 r. na wniosek Ultra Pro Sp. z o.o. z siedzibą Aleja Wolności 38                           

42-300 Myszków zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                           

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego                  

na  „Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 2,0 MW na działce  nr 385 obręb 

Rudniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Koniecpol”. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie, jako zabudowa systemami fotowoltaicznymi, zgodnie z § 3 ust.2 pkt 54 lit. b 

rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r,. poz. 1839) zakwalifikowano                           

do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 

ust. 2 pkt 2 ustawy ooś. 
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Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wystąpił                      

do organów współdziałających o wydanie opinii, w wyniku których Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach pismem  z dnia 7 sierpnia 2020 r.                                         

Nr WOOŚ.4240.449.2020.RK1/KC, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                                         

w Częstochowie pismem nr NS/NZ.523-28/20 z  dnia 9.06.2020 r. oraz Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 23 czerwca 2020 r.                                                    

nr WA.ZZŚ.3.435.1.182.2020.MP.2 wyrazili opinie, że dla planowanego przedsięwzięcia                            

nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko . 

Teren na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęte 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   

Przedmiotowe przedsięwzięcie podlegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej 

o mocy do 2,0 MW na działce nr 385 obręb Rudniki wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie gminy Koniecpol. W zależności od rozwiązań technicznych 

przyjętych na etapie projektowania inwestycji (uzależnionych głównie od technicznych 

warunków przyłączenia do sieci), będzie to jedna duża farma o mocy do 2 MW, kilka 

mniejszych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z liniami elektroenergetycznymi, 

inwerterami oraz stacjami transformatorowymi. Powierzchnia części działki objęta inwestycją 

wynosić będzie ok. 3,75 ha. Obecnie część planowanej do zabudowy nieruchomości 

wykorzystywana jest jako teren rolny, pod inwestycję przeznaczona zostanie centralna część 

działki, natomiast tereny zabudowane, fragment obszaru leśnego oraz obszar rowu 

melioracyjnego nie będą podlegały przekształceniom. Przez działkę przebiega linia 

napowietrzna średniego napięcia do której planowane jest przyłączenie elektrowni. 

 Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem 

uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń 

mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. W pracach 

budowlanych wykorzystywany będzie jedynie sprzęt sprawny technicznie, którego 

funkcjonalność podlegać będzie bieżącej kontroli na terenie budowy. Proces budowlany 

związany będzie z powstawaniem odpadów, za których zagospodarowanie odpowiedzialny 

będzie wykonawca robót. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy                        

i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego 

otoczenia. Wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne podczas eksploatacji 

inwestycji będą prowadzone tylko w granicach ogrodzonego terenu elektrowni. 

 Jej eksploatacja nie wiąże się z realizacją żadnych procesów produkcyjnych, a dojazd 

do niej będzie realizowany istniejącą już drogą. W trakcie funkcjonowania elektrowni                           

i infrastruktury towarzyszącej nie będą powstawały stałe odpady, ścieki, emisje 

zanieczyszczeń do powietrza, czy emisja hałasu. Z zasady moduły fotowoltaiczne nie 

wymagają czyszczenia, ponieważ zachodzi proces samooczyszczenia dzięki opadom 

atmosferycznym, niemniej jednak w przypadku bardzo dużych zabrudzeń nie ulegających 

procesowi samooczyszczenia przewiduje się możliwość mycia paneli. Mycie paneli będzie 

wykonywane wodą (dowożoną w pojemnikach). Ewentualne zastosowanie środków                              

do mycia, opracowanych specjalnie do czyszczenia paneli fotowoltaicznych, cechujących się 

wysoką skutecznością, jest jednocześnie łagodne w stosunku do czyszczonych powierzchni                      

i biodegradowalne, nie stanowiące zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Istnieje 

również możliwość zastosowania bezwodnej technologii czyszczenia paneli. 
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Przy grodzeniu terenu inwestycji zaplanowano zachowanie prześwitu pod ogrodzeniem                      

w celu umożliwienia migracji małym zwierzętom lub zastosowanie dużych oczek 

umożliwiające takie przemieszczenia. Ponadto, po zrealizowaniu inwestycji, teren zostanie 

obsiany mieszanką traw i roślin zielnych, a późniejsze koszenie prowadzone będzie w suche                                

i słoneczne dni, od centrum farmy w kierunku jej brzegów, co pozwoli na ewentualną 

ucieczkę zwierząt i tym samym ograniczy ich śmiertelność. Planuje się zastosowanie                         

do budowy instalacji fotowoltaicznej paneli o powłoce antyrefleksyjnej, zapobiegnie                         

to wystąpieniu zjawiska olśnienia odbiciowego, wpływającego negatywnie na przelatujące 

ptaki. 

 Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia oraz informacje zawarte                   

w karcie informacyjnej można stwierdzić, że zakres planowanych działań nie wpłynie 

znacząco na stan jakości środowiska. 

 Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane                           

jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza 

granicami obszarów Natura 2000. 

 Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Górnej Pilicy PLH260018 

zlokalizowana ok. 0,5 km od granicy terenu inwestycji. Mając na uwadze przedmioty ochrony 

ww. obszaru tj.: zbiorowiska łąkowe, bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, bory bagienne 

oraz liczne populacje gatunków roślin chronionych i ginących (ponad 60 między innymi: bóbr 

europejski Castor fiber, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina 

bombina, minóg ukraiński Eudontomyzon mariae,  koza Colitis taenia, głowacz białopłetwy 

Cottus gobio, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, czerwończyk fioletek Lycaena helle                          

i zatoczek łamliwy Anisus vorticulus) wymienionych w Standardowym Formularzu Danych 

dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego 

wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 

2000. 

 Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń                           

dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, 

ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. 

 Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie terenu oraz charakterystykę 

inwestycji należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na walory 

krajobrazowe i przyrodnicze terenu planowanej inwestycji. 

 Dzięki budowie przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej, wyprodukowane zostanie 

w stosunku rocznym do ok. 2000 MWh tzw. „czystej” energii elektrycznej, która następnie 

zostanie przekazana do sieci elektroenergetycznej. 

Elektrownia fotowoltaiczna jest tego rodzaju nieruchomością, która po zakończeniu swej 

eksploatacji zostanie zdemontowana. 

Mając na uwadze zakres, skalę i charakter planowanej inwestycji można jednoznacznie 

stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak również 

eksploatacji nie wpłynie na pogorszenie warunków gruntowo-wodnych na analizowanym 

obszarze. 
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 Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze 

jednolitych części wód powierzchniowych Zwlecza PLRW20006254189. JCWP posiada 

status naturalnej części wód, o ogólnym dobrym stanie. W zlewni JCWP nie występuje 

ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

 Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane 

przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWPd                      

o kodzie PLGW200084, która wykazuje dobry stan ilościowy oraz chemiczny, a także brak 

zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

 Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach 

o szczególnie płytkim występowaniu wód podziemnych. W południowo-wschodniej części 

działki znajduje się rów melioracyjny. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia realizacja oraz eksploatacja przedmiotowej inwestycji                       

nie będzie ingerować w ww. rów. 

 Planowana inwestycja nie znajduje się również w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.). Zgodnie z art. 

549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) studia 

ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu 

przekazania organom określonym w art.171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego dla tych rzek. 

 Teren inwestycji nie znajduje się przy ujściu rzeki i nie koliduje z siedliskami 

łęgowymi. Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami stref 

ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych. 

Projektowana inwestycja leży również poza obszarami wybrzeży i poza obszarami górskimi. 

Planowane przedsięwzięcie nie leży w granicach korytarza ekologicznego. 

 Na analizowanym obszarze nie znajdują się obszary, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone. Ponadto brak jest obszarów o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Projektowana inwestycja zlokalizowana 

jest poza obszarami ochrony uzdrowiskowej z obszarami uzdrowisk. 

 Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody. 

 Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej inwestycji można jednoznacznie stwierdzić,                   

że nie wystąpi zjawisko kumulowania się oddziaływań w odniesieniu do środowiska 

gruntowo-wodnego. 

 Mając powyższe na uwadze uznano, iż przedstawione w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia rozwiązania techniczne pozwolą w dostateczny sposób zabezpieczyć 

środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych, w trakcie 

jej realizacji oraz eksploatacji. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej 

można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości                                

lub złożoności. 

 Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, 

że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów 

środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający 
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nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych                                        

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Ponadto 

nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy 

wód powierzchniowych. 

Ze względu na lokalizację (ok. 135 km w linii prostej od granic państwa)                             

oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol obwieszczeniem                          

nr ROŚ.6220.6.2020.zaw z dnia 10.08.2020 r. powiadomił strony postępowania o wszczęciu 

postępowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym opiniami 

organów współdziałających) a także składania uwag i wniosków. W wyniku przedmiotowego 

zawiadomienia nie wniesiono uwag i wniosków do postępowania.  

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś                                                    

– w szczególności rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz przewidywany 

rodzaj i jego skalę oddziaływania a także opinie organów współdziałających, organ orzekł            

jak w sentencji. 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

Na decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Częstochowie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza 

Miasta i Gminy  Koniecpol . W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 

zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 

decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. 

 
Otrzymują : 

1.  Wnioskodawca  

2.  Strony postępowania – tablica ogłoszeń , BIP 

3.   a/a 

  

 

 

Sporz.: M.Młyńska-Klimas      


