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Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. l i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 2373 ze zm.) zwanej dalej
ustawą oos, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie
oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim,
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

postanawia

o konieczności przeprowadzenia oceny oddzia ływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz sporz ądzeniu raportu oddzia ływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzia ływać na środowisko pn.
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej - PV Radoszewnica_27/2021, o łącznej mocy
do 2,0 MW składaj ącej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach
wsporczych wraz z infrastruktur ą obejmuj ącą m.in. falowniki, stacje transformatorow ą
oraz elementy przy łącza energetycznego do sieci 15 kV, przewidzianej na dzia łce nr 384
w miejscowości Radoszewnica"

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy
oos oraz zawierać w szczególności opis elementów środowiska w rejonie planowanej
inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie oddziaływań jakie
inwestycja może powodować w stosunku do siedliska niżowych i górskich świeżych
łąk użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) i obszam mającego znaczenie
dla Wspólnoty Dolina Górnej Pilicy PLH260018. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

l) informację, czy planowane do montażu ogniwa wyposażone będą w trakery,
2) określenie obecnej formy użytkowania terenu przeznaczonegopod realizację
przedsięwzięcia oraz charakterystykę jego najbliższego otoczenia, w tym:
a) lokalizacji terenów leśnych, zaroślowych, źródliskowych, łąkowych i obszarów

podmokłych,
b) położenia cieków, zbiorników, oczek wodnych, eto., ważnych z przyrodniczegopunktu
widzenia, wraz z podaniem informacji, czy planowane jest ich przekształcenie lub likwidacja,
c) lokalizacji zadrzewień i zakrzewień (ze wskazaniem przeznaczonych do usunięcia) wraz
z informacją, czy stanowią one siedlisko życia chronionych gatunkówroślin lub/i zwierząt,



wraz z naniesieniem informacjina załączniki graficzne,
3) ota'esleniesposobu użytkowania terenu na etapie budowy oraz funkcjonowaniaelektrowni,
w kwestii, m.in. utrzymanie roślinności pomiędzy panelami, ete.,
4) określenie na mapie planowanej lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarówNatura
2000 i pozostałych form ochronyprzyrody wraz z prognozą oddziaływania instalacji
w/w formy ochronyprzyrody oraz cele i przedmioty ich ochrony,
5) szczegółowy opis wraz z przedstawieniemw formie graficznej,dla każdego
z analizowanychwariantów:
a) poszczególnychelementówprzyrodniczychśrodowiska, w tym stwierdzonychw wyniku
inwentaryzacjiprzyrodniczych oraz zawartych w opracowaniu„Waloryzacjaprzyrodnicza
dolinyrzeki Pilicy na odcinku od Szczekocin do granic województwaśląskiego,
z wyłączeniem uregulowanegofragmentu w obrębie miejscowości Koniecpol wraz
z dokładną metodyką ich prowadzenia, na terenach objętych oddziaływaniem inwestycji;
w zakresie:
- siedliskprzyrodniczych,
- gatunków roślin i grzybów chronionych, z podaniem ich stanowisk,w tym gatunków
rzadkich i zagrożonych w skali kraju oraz regionu, które w wyniku realizacji inwestycji
ulegną fizycznemu zniszczeniu lub zmianie ulegną ich obecne warunki siedliskowe,
- gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych w skali kraju oraz regionu,
z podaniem ich stanowisk, dla których realizacja inwestycji doprowadzić może do ich
fizycznego zniszczenia lub zmiany obecnych warunków siedliskowych,dla bezkręgowców,
kręgowców (ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków, w tym ssakówkopytnych),
b) szlaków migracji fauny występującej w miejscu oraz w sąsiedztwie terenu inwestycji,
w tym przebieg tych tras, ich kierunki i sezonowość występowania, a także związki

pomiędzy migracjami zwierząt, a siedliskami występującymi w ich zasięgu, odnoszące się
do możliwości odpoczynku,żerowania i zimowania w tych miejscach;
c) stanowisk rozrodu zwierząt chronionych, zlokalizowanychw miejscu oraz sąsiedztwie
i w zasięgu oddziaływania inwestycji,
d) potencjalnych miejsc zimowania fauny chronionej na obszarze inwestycji,
6) określenie stopnia uwodnienia działek i wpływu realizacji zamierzenia na środowisko

gruntowo-wodne obszaru,
7) szczegółową charakterystykę metod i rozwiązań zabezpieczających poszczególne elementy
środowiska, przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia w fazie jego
realizacji i eksploatacji;
8) szczegółowy opis rozwiązań zabezpieczających szlaki migracji zwierząt,
9) opis oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji,z innymi istniejącymi
lub planowanymi faunami fotowoltaicznymi, dla których prowadzonejest postępowanie
administracyjne, znajdującymi się w pobliżu przedmiotowej inwestycji, z przedstawieniem
w formie graficznej, planowanej inwestycji na tle innych farm fotowoltaicznych
z zaznaczoną odległością między nimi, a także sformułowaniemwniosków dotyczących
funkcjonowania farm fotowoltaicznychjako bariery ekologicznej,
10) analizę alternatywnych wariantów realizacji przedsięwzięcia,
11) przedstawienie analizy w zakresie oddziaływania zamierzenia na walory krajobrazowe,
12) opis towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej (m.in. dróg dojazdowych łączących



projektowane instalacje z drogami publicznymi) i technicznej wraz z analizą oddziaływań
realizacji tej infrastrukturyna środowisko,
13) informację, czy w ramach realizowanego przedsięwzięcia wykonane zostanie oświetlenie
obiektu.

Uzasadnienie

W dniu 1.07.2021 r. na wniosek P. Łukasza Gałki pełnomocnika przedsiębiorstwa
LAND Investment Sp. z o.o. ul. Nakielska 12/1 42-600 Tarnowskie Góry, zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsi ęwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej - PV
Radoszewnica_27/2021, o łącznej mocy do 2,0 MW składającej się z paneli
fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstmkcjach wsporczych wraz z infrastrukturą
obejmującą m.in. falowniki, stacje transformatorową oraz elementyprzyłącza energetycznego
do sieci 15 kV, przewidzianej na działce nr 384 w miejscowości Radoszewnica".
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. l pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministi'ow
z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mog ących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. póz. 1839) zakwalifikowano do mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos ,
dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może
być wymagany.

Na podstawie art. 64 ust. l ustawy oos. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wystąpił
do właściwych organów o wydanie opinii, w wyniku których Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Katowicach pismem z dnia 9 sierpnia 2021 r. nr WOOS.4220.414.2021.JZ.2,

wyraził opini ę, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, natomiast opinią nr Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Częstochowie pismem nr NS-NZ.9022.222.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.
i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim pismem nr
WA.ZZS.3.435.1.233.2021.S0.3 z dnia 27.01.2022 r. stwierdzili, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać b ędzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 2,0 MW. Zamierzenie realizowane ma być na działce oznaczonej nr ew. 384 jednostka
ewidencyjna 240406_5, położonej w Radoszewnicy, gmina Koniecpol, w powiecie
częstochowskim. Wskazana nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia działki inwestycyjnej
wynosi 3,3490 ha.

W zakresie przedsięwzięcia jest wykonanie infrastruktury elektroenergetycznej wraz
z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami. Gł wne elementy to: ogniwa fotowoltaiczne, linie



kablowe energetyczno-światiowodowe, przyłącza elektroenergetyczne do sieci,
transformatory, konwertery, infrastruktura naziemna i podziemna, tymczasowe drogi
wewnętrzne. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane związane
z przedmiotowym przedsięwzięciem wyniesie maksymalnie ok. 0,954 ha. Jednocześnie
inwestor przewiduje, że w związku z realizacją przedsi ęwzięcia tymczasowemu

przekształceniu ulegnie teren w/w nieruchomości o powierzchni ok. 1,226 ha. Na podstawie
danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
określono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w bezpośredniej
bliskości obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Górnej Pilicy PLH260018,
wchodzącego w skład sieci obszarów Natura 2000. Zgodnie z opracowaniem „Waloryzacja
przyrodnicza doliny rzeki Pilicy na odcinku od Szczekocin do granic województwaśląskiego,
z wyłączeniem uregulowanego fragmentu w obrębie miejscowości Koniecpol" (PrzemyskiA.,
2010), w rejonie nieruchomości objętej przedsięwzięciem występuje siedlisko przyrodnicze
z Załącznika I Dyrektywy Rady - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris). Siedlisko to charakteryzujące się du żym bogactwem
florystycznym i stanowić może miejsce żerowania dla wielu gatunków ptaków, a obfitość
kwitnących roślin naczyniowych sprawia,że występują tam liczne gatunki owadów. W czasie
badań prowadzonych na potrzeby wykonania opracowania w/w waloryzacji, w rejonie
inwestycji stwierdzono występowanie licznych gatunków zwierząt chronionych (w tym

prawem krajowym oraz znajdujących się w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Są
to, m.in.: owady (czerwończyk fioletek, modraszek telejus , eto.), ssaki (borowiaczek, gacek
brunatny, eto.), gady (zaskroniec), płazy (ropucha szara, ropucha zielona, kumak nizinny,
eto.), ryb (minóg ukraiński) oraz ptaki (derkacz, żuraw, błotniak łąkowy i zbożowy, bocian
biały i czarny, etę).

Rozwój wieloprzestrzermej energetyki słonecznej, ze względu na swój charakter, położenie
oraz prognozowany zasięg powierzchniowy, może negatywnie oddziaływać na elementy
i zasoby środowiska, w tym florę i faunę obszaru, występujące tam siedliska przyrodnicze
i krajobraz oraz wzajemne współzależności w istniejących ekosystemach. Oznacza to,
że wpływ realizacji tych planów na elementy środowiska przyrodniczego powinien być
szczególnie wnikliwie przeanalizowany. Na etapie projektowania - w tym przy wyborze
miejsca lokalizacji inwestycji, należy poszukiwać rozwi ązań, które nie wpłyną w istotny
sposób na ochronę zasobów przyrodniczych, występujących w jej rejonie. Podstawą,
jest przeprowadzenie analiz celem określenia potencjalnych zagrożeń powodowanych przez
inwestycję, w odniesieniu między innymi do obszarów i gatunków, dla których sąsiedztwo
energetyki słonecznej, może stwarzać ryzyko wystąpienia znaczących negatywnych
oddziaływań. W wyniku posadowienia instalacji, dojść może do zniszczenia płatów siedlisk

przyrodniczych. W przypadku występujących w miejscu planowanego zamierzenia gatunków
zwierząt gatunków zwierząt lub roślin, realizacja zamierzenia prowadzić mo że do utraty,
zmian lub też fragmentacji ich siedlisk, a także powodować zaburzenia między wzajemnymi
współzależnościami w istniejących ekosystemach. Prace powodować mogą również płoszenie
zwierząt, występujących w sąsiedztwie oraz w miejscu zamierzenia. Należy zatem
szczegółowo rozpoznać walory obszam inwestycji i jej sąsiedztwa, z uwzględnieniem danych
zawartych w wykonanych waloryzacjach oraz przeanalizować wp ływ przedsięwzięcia



na te elementy. Odnieść nale ży się równie ż do występujących w tym miejscu korytarzy
ekologicznych, tras migracyjnych zwierząt oraz wzajemnych powiązań pomiędzy elementami
środowiska.
Zakres informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jest niewystarczający.
Dokument zawiera nieścisłości odnośnie do obecnego użytkowania działki inwestycyjnej

(na str. 7 znajduje się informacja, że teren nie jest obecnie wykorzystywany rolniczo,
natomiast na str. 13 znajduje się zapis, że: Jest to teren rolny, intensywnie wykorzystywany
rolniczo ). Na str. 9 określono lokalizację terenu inwestycji, wskazując jednocześnie, że
obszar ten charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi.
Brak jednak uzasadnienia takiego opisu. Str. 25 zawiera infonnację, że: „na terenie

przeznaczonym pod projektowaną inwestycj ę nie stwierdzono występowania roślin
chronionych, a w obszarze potencjalnego oddziaływania obiektu nie występują obszary
chronione na podstawie rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt tereny stałego

przebywania i gniazdowania rzadkich gatunków zwierząt". Nie podano jednak źródła tych
informacji. Stwierdzony w tym rejonie typ siedliska-niżowych i górskich świeżych łąk
użytkowanych ekstensywnie, jak i cytowana waloryzacja przyrodnicza (Przemyski A., 2010)
wskazują na możliwość wyst ępowania w tym miejscu znacznie większego bogactwa

gatunkowego. Właściwa analiza oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz
związanych z tym zagrożeń, możliwa jest na etapie przeprowadzenia pełnej procedury oceny
oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. l ustawy oos - w szczególności
rodzaj, charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz skalę oddzia ływania oraz opinie
organów wymienionych w art. 64 ust. l ustawy oos, postanowionojak w sentencji.
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Na przedmiotowe postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują :

l. Wnioskodawca- pełnomocnik

2. Stronypostępowania- tablicaogłoszeń

3. a/a

Sparz.M.Młyńska-Klimas
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