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              Inowrocław, dnia 7 czerwca 2021 r. 

 

 

BD.ZZŚ.1.435.182.2021.DG 

OPINIA 

 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a 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., poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3  

pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 624), dalej Prawo wodne, 

a  także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r., poz. 1839), 

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chodzież znak: OŚ.6220.1.2021 z dnia 10 maja 2021  r.,  

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Inowrocławiu 

 

1. wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,  

dla przedsięwzięcia pn.:   

„Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działkach o nr ewidencyjnych 60/1, 60/2 w obrębie Kamionka oraz na działkach o nr 

ewidencyjnych 3, 9 w obrębie Studzieniec , gmina Chodzież”, 

2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

następujących warunków, wymagań i obowiązków dotyczących realizacji, eksploatacji lub 

likwidacji planowanego przedsięwzięcia: 

2.1. zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, tankowania i awaryjnego serwisowania  

maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji  

chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie 

oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym 

przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię; 

2.2. w trakcie realizacji bądź likwidacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych 

w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie 

sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawionemu 

odbiorcy odpadów; 

2.3. stacje transformatorowe zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami, a każdy 

transformator olejowy wyposażyć w szczelną misę olejową, która pomieści co najmniej 

100% oleju jaki będzie zawierał zastosowany transformator; 

2.4. mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody; 

2.5. w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne 

toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki 

dostarczać do oczyszczalni ścieków; 

2.6. utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzone będzie bez 

użycia środków chemicznych ograniczających wzrost roślin; 
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2.7. ewentualne kolizje z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, 

rowy czy rurociągi, uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub z zainteresowanymi 

właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzania melioracji wodnych odbudować 

i przywrócić do stanu pierwotnego. 

UZASADNIENIE 

W dniu 24 maja 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynął 

wniosek Wójta Gminy Chodzież znak: OŚ.6220.1.2021 z dnia 10 maja 2021  r. (przekazany pismem Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2021  r., znak: 

BD.RZŚ.435.60.2021.KZ), o  wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla ww. przedsięwzięcia.  

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia jest PV 1190 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A,  

00-041 Warszawa. 

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być 

wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „zabudowa przemysłowa, 

w  tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, 

o  powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 

o     których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  ochronie przyrody, lub 

w  otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy”.     

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest 

organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której jest mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne - w przypadku planowanego przedsięwzięcia organem właściwym rzeczowo i  miejscowo do 

wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.  

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).  

Dla przedmiotowego terenu inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 33 MW  

i powierzchni do ok. 38 ha na działkach nr 60/1; 60/2 obręb Kamionka, oraz 3; 9 obręb Studzieniec, gmina 

Chodzież. Łączna powierzchnia działek wynosi 42,6546 ha. Planuje się zajęcie części ww. powierzchni 

działek. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w częściach, przykładowo w trzydziestu trzech 

częściach o mocy do 1 MW każda. 

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się: 

- montaż paneli fotowoltaicznych na działkach, 

- montaż bezobsługowych abonenckich stacji transformatorowych i opcjonalnie magazynów energii, 

- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych, 

- montaż infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni. 

Ponadto instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych bądź stalowych 

stelażach montowanych z pomocą kotew wbijanych w ziemię. Stelaże pod montaż paneli, będę realizowane 

jako stałe. W chwili obecnej działki objęte inwestycją są użytkowane rolniczo. Zlokalizowanie elektrowni 

fotowoltaicznej sprawi, że obszary wciąż porośnięte będą niską roślinnością trawiastą, w której schronienie 

będą mogły znaleźć drobne zwierzęta. W ramach projektu planuje się poprowadzić krótką drogę dojazdową 

(nawierzchnia żwirowa, przepuszczalna), która umożliwi dojazd i montaż prefabrykowanych, 

kontenerowych stacji transformatorowych i magazynów energii. Planuje się też wykonanie niewielkiego 

placu manewrowego o takiej samej nawierzchni. Następnie na wybranym obszarze działek zostaną 
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rozmieszczone na specjalnych konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do których zostaną 

przytwierdzone panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren 

zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu planuje się instalację monitoringu wizyjnego. 

Niezbędna infrastruktura techniczna:  

• Inwertery – urządzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod 

panelami. Przybliżone wymiary: ok 1m x 1m.  

• Okablowanie po stronie DC – pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie będzie prowadzone 

w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi. 

Okablowanie zostanie wykonane kablem jednożyłowym dedykowanym do instalacji fotowoltaicznych.  

• Okablowanie po stronie AC – pomiędzy inwerterami, a stacją transformatorową. Okablowanie  

po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi.  

• Prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynek stacji to prefabrykat betonowy o kolorystyce 

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

(niskiego napięcia), transformator– żywiczny lub olejowy, tablica pomiarowa służąca do pomiaru 

wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Stacja zostanie posadowiona bezpośrednio  

w wykopie na cienkiej warstwie betonu. Do każdej stacji poniżej poziomu gruntu zostaną 

wprowadzone kable strony AC nn instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siecią 

energetyki zawodowej. Dopuszcza się też realizację magazynu energii (naziemnego lub podziemnego). 

Wysokość każdej stacji transformatorowej nie przekroczy 4 m, a wymiarach stacji SPS (stacja 

transformatorowa wraz z magazynem energii):  

 - nie przekroczą 80 m2 w przypadku zlokalizowania w każdej stacji transformatorowej dodatkowo 

podziemnego magazynu energii, gdzie głębokość poniżej terenu wyniesie do około 3,5 m p.p.t.  

oraz  

- nie przekroczą 80 m2 - w przypadku zlokalizowania w każdej stacji transformatorowej dodatkowo 

naziemnego magazynu energii.  

• Dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do monitoringu pracy 

instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem  

i włamaniem (czujniki alarmowe).  

W okresie realizacji przedsięwzięcia na terenie przeprowadzone zostaną prace montażowe. 

Elektrownia ma charakter modułowy, stąd nie przewiduje się występowania znacznej ilości odpadów, 

zwłaszcza niebezpiecznych. Zamontowane zostaną kontenerowe stacje transformatorowe zabezpieczone 

przed ewentualnymi wyciekami i opcjonalnie magazyny energii. Ponadto wszystkie użyte samochody będą 

sprawne, posiadające stosowne przeglądy i atesty. Na etapie realizacji i eksploatacji teren inwestycji 

wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji 

ropopochodnych. Ewentualne naprawy sprzętu mechanicznego prowadzone będą w miejscach do tego 

przystosowanych 

Planuje się zastosowanie transformatorów żywicznych – suchych lub olejowych. Transformatory 

będą podlegać okresowym przeglądom celem wykrycia ewentualnych usterek. W przypadku zastosowania 

modelu olejowego każdy transformator będzie wyposażony w szczelną misę mogącą pomieścić do 100 % 

zawartości oleju. Transformatory będą znajdować się w kontenerach, które dodatkowo będą zabezpieczać 

środowisko gruntowo wodne. 

Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać z specjalnie do tego 

przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych. Podczas funkcjonowania instalacji 

fotowoltaicznej nie będą powstawać ścieki zarówno technologiczne, jak i bytowe. Wody opadowe  

i roztopowe będą spływać do gleby. Rozważa się dwa sposoby mycia paneli fotowoltaicznych. Pierwszy 

polega na myciu paneli wodą dostarczoną na teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych 

beczkowozach. Nie planuje się użycia detergentów, a jedynie czystej wody, która może być odprowadzana 
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bezpośrednio do gruntu. Drugi sposób oparty jest o zastosowanie technologii bezwodnej opartej na 

specjalnych szczotkach. Czyszczenie w tym systemie oparte jest o obrotowe szczotki montowane na stałe 

w prowadnicach wzdłuż paneli. Jest ono w pełni automatyczne i sterowane przez sygnał z komputera 

kontrolującego właściwości optyczne paneli. 

Roślinność porastająca omawiane tereny będzie systematycznie koszona, aby nie dopuścić do 

wzrostu roślin powyżej dopuszczalnej wysokości, ponieważ spowoduje to zacienienie stołów  

ze znajdującymi się na nich panelami, a tym samym uniemożliwi produkcję energii elektrycznej.  

W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą używane żadne pestycydy, środki ochrony roślin, nawozy. 

Projekt budowlany dla planowanej elektrowni fotowoltaicznej zostanie uzgodniony  

z właściwymi spółkami wodnymi gospodarującymi na terenie objętym inwestycją. W przypadku kolizji 

elementów planowanej instalacji z urządzeniami drenarskimi zrealizowane zostaną pod nadzorem spółki 

wodnej stosowne prace inżynieryjne mające zapewnić ciągłość instalacji. W razie uszkodzenia infrastruktury 

melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac inwestor dokona zgłoszenia tego faktu do stosownych 

organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka. 

Wg KIP zaleca się, aby na etapie budowy przedmiotowej inwestycji wydzielić miejsce  

do czasowego magazynowania odpadów. Odpady należy gromadzić selektywnie w przeznaczonych do tego 

celu pojemnikach, kontenerach lub uporządkowanych stosach. Odpady będą usuwane na bieżąco; 

pojemniki lub kontenery będą odbierane przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia. 

Częstotliwość odbioru odpadów będzie uzależniona od harmonogramu prac budowlanych. Teren budowy 

będzie dodatkowo zabezpieczony przez firmę ochroniarską, której nadzór zabezpieczy teren budowy przed 

zdarzeniami losowymi. 

W trakcie funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą będą 

powstawać niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych lub 

ewentualną wymianą (inne baterie i akumulatory, oleje transformatorowe). Odpady te będą zabierane 

przez firmy serwisujące, które posiadać powinny odpowiednie zezwolenie w tym zakresie. 

 

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu 

Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967),  

w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć i położona jest na obszarze: 

▪ jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: PLRW600023188589 – Bolemka, 

typ: 23. Stan Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan 

chemiczny. Przedłużenie terminu osiągnięcia celu – brak możliwości technicznych (2027r.). Stan tej 

naturalnej części wód (NAT) oceniono jako zły. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest 

zagrożone, JCWP jest monitorowana. 

▪ Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600035, o aktualnie dobrym stanie 

ilościowym i dobrym stanie chemicznym. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan 

chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone, 

JCWPd jest monitorowana.  

Inwestycja położona jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

  Inwestycja znajdować się będzie na terenach objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55 t.j. ze zm.): Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci. 

Przedmiotowa opinia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko odnosi się 

jedynie do wpływu planowanego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia zakładanych celów 

środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57,  art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
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wodne, dla jednolitych części wód, określonych w  „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry”. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód. 

 

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania 

techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki, 

wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, 

że  przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz 

na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo 

wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  

W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w  Inowrocławiu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na 

uwadze wyłącznie zagadnienia związane z  wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów 

środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

Zastępca Dyrektora 

Konrad Wiśniewski 

 

            /podpis elektroniczny/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Chodzież (ePUAP) 

ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież 

2. ZZŚ aa 


		2021-06-07T12:46:41+0200




