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1

WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest analiza uwarunkowań środowiskowych,
związanych planowaną realizacją inwestycji, polegającej na Instalacji na wydzieleniach
ewidencyjnych nr 72/1, 73/1, 74 oraz 59 w obrębie ewidencyjnym Wyrobki, powiat
radziejowski, gmina Topólka, woj. kujawsko – pomorskie, elektrowni fotowoltaicznej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia została opracowana w celu wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko bądź jego braku, zgodnie z art. 63 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2017 poz. 1405) wraz z ew. zakresem.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami farmy
fotowoltaicznej kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Dla tego rodzaju inwestycji należy dołączyć kartę informacyjną
przedsięwzięcia (art. 74 ust. 1 pkt 2 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) oraz następujące dokumenty:
− poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
− mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
− wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący
ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania,
zawierający, co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione:
numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu
ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie
Układ treści niniejszej dokumentacji wynika z art. 62a ust. 1 powoływanej ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405)
1.1 Podstawa prawna
1. Ustawa 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 (Dz.U. 2017 poz. 1405);
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 71)
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3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2018
poz. 799);
4. Ustawa o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 992)
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142);
6. Uchwała nr X/242/15 Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015 r. (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2563),
7. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 2126),
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883).

2

RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej
składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 5 MWp. Farma fotowoltaiczna
składać się będzie z następujących elementów:
− Panele fotowoltaiczne,
− Drogi wewnętrzne,
− Infrastruktura naziemna i podziemna,
− Linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
− Przyłącza elektroenergetyczne,
− Transformatory,
− Konwertery,
− Inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją - parku
ogniw.
W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:
− Budowę tymczasowych dróg wewnętrznych. Obiekty wymagane będą tylko na etapie
realizacji inwestycji oraz podczas ewentualnej likwidacji.
− Budowa konstrukcji ramowej podtrzymującej ogniwa fotowoltaiczne.
− Budowę placów montażowych (etap realizacji i likwidacji) / postojowych (etap realizacji,
eksploatacji, likwidacji).
− Instalacja niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej
wyprodukowaną energię elektryczną.
− Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrządowaniem.
− Budowę instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę
elektrowni.
−

Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

2.1

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp
(przyjmując średnio typową mocy elektrowni na poziomie 1 MWp / 2 ha powierzchni gruntu) i
powierzchni zabudowy do ok. 10,5 ha na terenie wydzieleń ewidencyjnych (o łącznej
5
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powierzchni 12,83 ha) numer 72/1 o powierzchni całkowitej 4,88 ha, 73/1 o powierzchni
całkowitej 5,22 ha, nr 74 o powierzchni 2,49 ha oraz 59 o powierzchni 0,24 ha, w obrębie
ewidencyjnym Wyrobki w gminie Topólka.
Ww. działki posiadają dostęp do dróg publicznych posadowionych na działkach nr 65 i 69.
Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 150 m w kierunku
zachodnim oraz ok. 200m w kierunku wschodnim od planowanej lokalizacji elektrowni.

Rycina 1. Nieruchomość, na której zaplanowano realizację i funkcjonowanie przedsięwzięcia (źród. goeportal.gov.pl)

Gmina Topólka, w której zlokalizowane będzie wskazane przedsięwzięcie jest gminą
wiejską położoną w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim. Siedziba
gminy znajduję się w miejscowości Topólka. Powierzchnia gminy wynosi ok. 102,9 km2, którą
zamieszkuje około 5 000 tys. osób.
2.2

Usytuowanie planowanej inwestycji względem zlewni jednolitych części wód
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911),
planowana inwestycja znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, zlewni jednolitej
części wód powierzchniowych oznaczonej nr PLRW20001727839 - Zgłowiączka - jez.
Głuszyńskie, wraz z dopływami.
JCWP posiada status naturalnej części wód, o złym stanie ogólnym. Zagrożona jest
nieosiągnięciem celów środowiskowych, tzn. osiągnięcie, co najmniej dobrego potencjału
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód.
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Względem omawianej jednolitej części wód zastosowano odstępstwo polegające na
przedłużeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 roku z uwagi na brak
możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań
zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby
możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak
na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania
przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Rycina 2 Orientacyjna lokalizacja terenu inwestycji względem JCWP PLRW20001727839

Rycina 3 Orientacyjna lokalizacja terenu inwestycji względem JCWPd nr 47
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Planowana inwestycja położona jest regionie wodnym Środkowej Wisły, w obrębie
jednolitej części wód podziemnych nr 47, oznaczonej nr PLGW200047, o powierzchni 2772
km2. Jest ona monitorowana, charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym,
w związku, z czym nie ustanowiono dla niej odstępstw z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Niemniej jednak zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, które dla
jednolitych części wód podziemnych zdefiniowane są następująco:
−
−

zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

−

ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między
poborem a zasilaniem tych wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

2.3

Opis stanu istniejącego
Grunty, na których zaplanowano budowę farmy fotowoltaicznej zajęte są obecnie przez
zakład górniczy „Wyrobki I”, związany z działalnością kopalni odkrywkowej kruszywa
naturalnego, potwierdzone koncesją nr 137/W/03 zgodnie z prawem geologicznym i górniczym
(Dz.U. 2017 poz. 2126) uzyskaną przez przedsiębiorstwo DO-WAT Sp. j. W.A.D Drzewieccy
dnia 28 listopada 2003r. Ważność koncesji upłynęła z dniem 13 stycznia 2015r.
Obecnie teren wyrobiska nie jest eksploatowany górniczo.
Analizowany obszar znajduje się w otoczeniu działek w przeważającej części
użytkowanych rolniczo tj. grunty orne oraz łąki, a także w otoczeniu niewielkich kompleksów
leśnych należących do PGL LP, administrowanych przez RDLP w Łodzi, Nadleśnictwo Kutno,
leśnictwo Orle (oddz. 115, wydzielenia c, d, h).
2.3.1

Pokrycie szatą roślinną
Obszar planowanej inwestycji znajduje się w obrębie nieeksploatowanego obecnie
złoża kruszywa naturalnego. Obserwuje się tam spontaniczną sukcesję roślin, której charakter
zależy od rodzaju podłoża oraz warunków hydrologicznych.
Na dominującej części terenu badań, na siedliskach piaszczystych, silnie
przesuszonych rozwijają się zbiorowiska ciepłolubnych, pionierskich muraw napiaskowych
należących do klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Otwarte, nasłonecznione
i łagodnie nachylone skarpy byłego wyrobiska związane są przede wszystkim z obecnością
płatów zespołu murawy szczotlichowej Spergulo-Corynephoretum, które charakteryzują się
zubożałą formą. Ich fizjonomię kształtuje przede wszystkim dominacja szczotlichy siwej
Corynephorus canescens. Nielicznie występują gatunki charakterystyczne dla klasy Koelerio
glaucae-Corynephoretea canescentis: kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, czerwiec
trwały Scleranthus perenis, szczaw polny Rumex acetosella, koniczyna różnoogonkowa
Trifolium campestre, koniczyna polna Trifolium arvense, sporek wiosenny Spergula vernalis,
jasieniec piaskowy Jasione montana, kostrzewa owcza Festuca ovina. Brak jest
charakterystycznych
dla
zbiorowiska
chrobotków
z rodzaju Cladonia. Ze względu na uproszczoną budowę oraz silne zubożenie florystyczne,
nie można zaliczyć tego siedliska do siedlisk o znaczeniu europejskim - 6120 ciepłolubne
śródlądowe murawy napiaskowe.
Wypłaszczone dno wyrobiska, gdzie poziom wód gruntowych jest stosunkowo niski,
obserwuje się sukcesję szczotlichy siwej Corynephorus canescens, która nie tworzy murawy,
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a obserwuje się jedynie pojedyncze kępy. Towarzyszą jej również pojedyncze osobniki
kocanek piaskowych Helichrysum arenarium, wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis,
szczawiu polnego Rumex acetosella.
Duże powierzchnie omawianego terenu zajmuje także zespół trzcinnika piaskowego
Calamagrostietum epigeji, który charakteryzuje się dominacją jednego gatunku. Na badanym
obszarze zespół ten występuje na skarpach wyrobiska. Ze względu na ekspansywny charakter
wzrostu trzcinnika piaskowego, skład gatunkowy zespołu jest tu bardzo uproszczony, chociaż
występują płaty z dużym udziałem wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis. Poza tym
notowane jest sporadyczne występowanie gatunków ruderalnych z klasy Artemisietea
vulgaris: ostrożeń polny Cirsium arvense, bylica pospolita Artemisia vulgaris pyleniec pospolity
Berteroa incana, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, żmijowiec zwyczajny Echium
vulgare, nostrzyk biały Melilotus alba.
W dnie wyrobiska znajdują się dwa stosunkowo płytkie zbiorniki wodne, których
otoczenie opanowane jest przede wszystkim przez dwa zbiorowiska szuwarowe: szuwar
trzciny pospolitej Phragmitetum australis i szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae.
Spotykane są także niewielkie płaty szuwaru mozgowego Phalaridetum arundinaceae. Na
powierzchni zbiorników występuje zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis.
Przeprowadzone pomiary jakości wskazują na brak zanieczyszczeń i dobrą jakość wody w
tych zbiornikach. Niskie wartości przewodności świadczą o znacznej wrażliwość na zmiany
chemizmu pod wpływem ew. zanieczyszczeń, co przy ew. wzroście ilości jonów może wywołać
szybką reakcję odczynu.
Tabela 1 Parametry jakości wody w zbiornikach znajdujących się na obszarze planowanej inwestycji

Nr pomiaru
1
2
3
średnia

EC [µS / cm2]
351
343
326

pH
7,25
7,19
7,23

340

7,22

W dnie wyrobiska, gdzie poziom wód gruntowych jest stosunkowo wysoki oraz
w sąsiedztwie zbiorników wodnych inicjującą rolę w sukcesji roślinności mają przede
wszystkim zarośla wierzby purpurowej (wikliny) Salix purpurea, której towarzyszą wierzba
ostrolistna Salix acutifolia, wierzba wiciowa Salix viminalis, wierzba szara Salix cinerea, olsza
czarna Alnus glutinosa. W zaroślach wierzbowych rozwijają się rośliny naczyniowe. Przede
wszystkim są to gatunki pionierskich zbiorowisk ruderalnych z klasy Agropyretea intermediorepentis: perz właściwy Elymys repens, rogownica polna Cerastium arvense, skrzyp polny
Equisetum arvense oraz z klasy Stellarietea mediea: podbiał Tussilago farfara, wyka
drobnokwiatowa Vicia hirsuta,
Najbliższe otoczenie planowanej inwestycji stanowi mozaikę krajobrazu pól uprawnych
i lasów. W sąsiedztwie wyrobiska, wzdłuż jego dłuższych granic, znajdują się wąskie pasy
drzewostanów pozostających w administracji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kutno. Są to
nasadzenia sosnowe w wieku 30 – 60 lat. Obok sosny zwyczajnej Pinus sylvestris w
zbiorowiskach leśnych miejscami występują domieszki brzozy brodawkowatej Betula pendula
9
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w tym samym wieku. Warstwa podszytu nie jest silnie rozwinięta, a jej skład wchodzą: olsza
czarna Alnus glutinosa, czeremcha zwyczajna Padus avium, kruszyna pospolita Frangula
alnus, jarząb pospolity Sorbus aucuparia i dąb szypułkowy Quercus robur.
We wszystkich zbiorowiskach lądowych pojawiają się młode osobniki sosny zwyczajnej
i brzozy brodawkowatej, rzadziej topoli osiki Populus tremula.
2.3.2

Charakterystyka flory obszaru badań
W trakcie badań stwierdzono występowanie 58 gatunków roślin naczyniowych.
Wykazane gatunki należą do 20 rodzin, z czego najliczniej reprezentowane są rodziny:
Poaceae (12 gatunków), Asteraceae (11 gatunków), Salicaceae (6 gatunków) i Fabaceae (5
gatunków).
Fitocenozy wykształcające się w obrębie wyrobiska są zbiorowiskami pionierskimi.
Kierunki sukcesji roślin różnią się typem zasiedlanego podłoża. Gatunki opanowujące teren
przesuszony, silnie nasłoneczniony i nieustabilizowany charakteryzują się określonymi
cechami morfologicznymi, jak rozległy i głęboki system kłączy i rozłogów. W związku z tym
gatunkami szczególnie licznie zasiedlającymi teren wyrobiska są szczotlicha siwa
Corynephorus canescens, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, podbiał pospolity
Tussilago farfara, perz Elymus repens. Do roślin pionierskich należą także wierzby, które
z uwagi na szybki wzrost, produkcję licznych nasion niewielkich rozmiarów, duże możliwości
dyspersji oraz małe wymagania w stosunku do żyzności gleby zasiedliły dno wyrobiska, gdzie
poziom wód gruntowych jest stosunkowo wysoki.
Flora omawianego terenu nie przedstawia szczególnych wartości przyrodniczych. Spośród
wszystkich zidentyfikowanych gatunków jedynie jeden – kocanki piaskowe Helichrysum
arenarium objęte są częściową ochroną prawną.
Tabela 2. Wykaz gatunków zidentyfikowanych na obszarze badań

Lp.

Nazwa gatunkowa

Występowanie na obszarze badań

Status
ochronny

Asteraceae
1

Achillea millefolium
krwawnik pospolity

Wszystkie zbiorowiska lądowe – pojedyncze
osobniki

2

Artemisia campestris
bylica polna

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

3

Artemisia vulgaris
bylica zwyczajna

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

4

Carduus acanthoides
oset nastroszony

Zbiorowisko trzcinnika piaskowego - pojedyncze
osobniki

5

Centaurea scabiosa
chaber driakiewnik

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

6

Chamomilla recutita
rumianek pospolity

Zarośla wierzbowe - pojedyncze osobniki
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7

Cirsium arvense
ostrożeń polny

Zbiorowisko trzcinnika piaskowego - pojedyncze
osobniki

8

Conyza canadensis
konyza kanadyjska

Wszystkie zbiorowiska lądowe – pojedyncze
osobniki

9

Helichrysum arenarium
kocanki piaskowe

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

10

Taraxacum officinale
mniszek pospolity

Zarośla wierzbowe - pojedyncze osobniki

11

Tussilago farfara
podbiał pospolity

Zarośla wierzbowe – liczne płaty z dużym udziałem
gatunku

ochrona
częściowa

Potamogetonaceae
12

Potamogeton natans
rdestnica pływająca

Zbiornik wodny
Juncaceae

13

Bolboschenus
maritimus
sitowiec nadmorski

14

Juncus compressus
sit ścieśniony

Brzeg zbiorników wodnych - pojedyncze osobniki

15

Juncus effusus
sit rozpierzchły

Brzeg zbiorników wodnych - pojedyncze osobniki

Brzeg zbiorników wodnych – 1 płat

Poaceae
16

Agropyron caninum
perz psi

Zarośla wierzbowe – płaty z dużym udziałem
gatunku

17

Agrostis capillaris
mietlica pospolita

Wszystkie zbiorowiska lądowe – liczne płaty
gatunku

18

Bromus tectorum
stokłosa dachowa

Wszystkie zbiorowiska lądowe – nielicznie

19

Calamagrostis epigeios
trzcinnik piaskowy

Zbiorowisko trzcinnika piaskowego - łanowo

20

Corynephorus
canescens
szczotlicha siwa

Murawa szczotlichowa – łanowo

21

Deschampsia
caespitosa
śmiałek darniowy

Zarośla wierzbowe – pojedyncze kępy
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22

Elymus repens
perz właściwy

Zarośla wierzbowe – liczne płaty

23

Festuca ovina
kostrzewa owcza

Zbiorowiska murawowe - nieliczne płaty

24

Phalaria arundinacea
mozga trzcinowata

Strefa szuwarów – nieliczne płaty

26

Phragmites australis
trzcina pospolita

Strefa szuwarów - licznie

27

Poa annua
wiechlina roczna

Zarośla wierzbowe – nieliczne płaty

28

Poa trivialis
wiechlina zwyczajna

Zarośla wierzbowe – nieliczne płaty
Typhaceae

29

Typha latifolia
Pałka szerokolistna

Strefa szuwarów - licznie
Fabaceae

30

Melilotus alba
nostrzyk biały

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

31

Trifolium arvense
koniczyna polna

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

32

Trifolium campestre
koniczyna
różnoogonkowa

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

33

Trifolium repens
koniczyna biała

Zarośla wierzbowe – pojedyncze osobniki

34

Vicia tetrasperma
wyka czteronasienna

Zarośla wierzbowe – pojedyncze osobniki
Boraginaceae

35

Echium vulgare
żmijowiec zwyczajny

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
Brassicaceae

36

Berteroa incana
pyleniec pospolity

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
Salicaceae

37

Populs tremula
topola osika

Wszystkie zbiorowiska lądowe – pojedyncze
osobniki
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38

Populus alba
topola biała

Zarośla wierzbowe – pojedyncze osobniki

39

Salix acutifolia
wierzba kaspijska

Zarośla wierzbowe – pojedyncze osobniki

40

Salix purpurea
wierzba purpurowa
(wiklina)

Zarośla wierzbowe – liczne płaty gatunku

41

Salix cinerea
wierzba szara

Zarośla wierzbowe – pojedyncze osobniki

42

Salix viminalis
wierzba wiciowa

Zarośla wierzbowe – pojedyncze osobniki
Cannabaceae

43

Humulus lupulus
chmiel zwyczajny

Zarośla wierzbowe i szuwar trzcinowy - punktowo
Rosaceae

44

Potentilla argentea
pięciornik srebrny

Murawa szczotlichowa - punktowo
Betulaceae

45

Alnus glutinosa
olsza czarna

Obrzeża zbiorników wodnych – pojedyncze
osobniki

46

Betula pendula
brzoza brodawkowata

Wszystkie zbiorowiska lądowe – pojedyncze młode
osobniki
Cyperaceae

47

Bolboschoenus maritim
us
sitowiec nadmorski

Obrzeża zbiorników wodnych – jeden płat

48

Carex pseudocyperus
turzyca nibyciborowata

Obrzeża zbiorników wodnych – pojedyncze
osobniki
Caryophyllaceae

Cerastium holosteoides
49
rogownica pospolita

Zbiorowisko trzcinnika piaskowego - pojedyncze
osobniki

50

Scleranthus perennis
czerwiec trwały

Murawy szczotlichowe – pojedyncze osobniki

51

Spergula morisonii
sporek wiosenny

Murawy szczotlichowe – pojedyncze osobniki
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Onagraceae

52

Epilobium parviflorum
wierzbownica
drobnokwiatowa

Zarośla wierzbowe – pojedyncze osobniki

53

Oenothera biennis
wiesiołek dwuletni

Wszystkie zbiorowiska lądowe - licznie
Equisetaceae

54

Equisetum arvense
skrzyp polny

Zarośla wierzbowe – liczne płaty
Hypericaceae

55

Hypericum perforatum
dziurawiec zwyczajny

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
Campanulaceae

56

Jasione montana
Jasieniec piaskowy

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
Scrophulariaceae

57

Linaria vulgaris
lnica pospolita

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
Pinaceae

58

2.4

Pinus sylvestris
Sosna zwyczjna

Wszystkie zbiorowiska lądowe – pojedyncze młode
osobniki

Charakterystyka awifauny

2.4.1

Metodyka analiz ornitologicznych
Do oceny wykorzystania terenu planowanej inwestycji przez awifaunę wykorzystano
wyniki obserwacji terenowych, zinterpretowanych w odniesieniu do wcześniejszych
obserwacji, zawartych w opracowaniach eksperckich i danych literaturowych (Łukaszewicz
2013, Sikorski 2013, Maciejewski 2017).
Inwentaryzację w terenie przeprowadzono w trakcie oraz pod koniec sezonu lęgowego,
od maja 2018r. do lipca 2018r., na obszarze o powierzchni ok. 14,5 ha.
Ogółem przeprowadzono 3 kontrole całości obszaru planowanej farmy fotowoltaicznej wraz ze
strefą buforową (2 w trakcie sezonu lęgowego i 1 tuż po zakończeniu). W wyniku
przeprowadzonych analiz w terenie określono strukturę gatunkową awifauny analizowanego
terenu, stosunki ilościowe poszczególnych gatunków.
Inwentaryzację ornitofauny wykonano na potrzeby sporządzenia listy gatunków ptaków
występujących na obszarze związanym z inwestycją, a przede wszystkim identyfikacji
gatunków lęgowych. Notowano liczbę wszystkich zaobserwowanych osobników danego
gatunku oraz liczbę par lęgowych lub samców danego gatunku. W wynikach wyszczególniono
taksony o szczególnym znaczeniu w skali europejskiej, tj. wskazano gatunki wymienione w
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Załączniku nr 1 do Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywy Ptasiej).
Nomenklaturę nazw gatunkowych ptaków przyjęto za Mielczarkiem i Cichockim (1999) oraz
Mullarney i in (1999, 2012).
Inwentaryzacja ornitologiczna objęła kontrole przeprowadzone w trakcie trwania okresu
lęgowego (na przełomie maja i czerwca 2018r.) oraz u jego schyłku, obejmującego okres tzw.
koczowania polęgowego (przełom czerwca i lipca 2018r.).
W trakcie każdej kontroli przeprowadzono liczenia wieczorne i nocne oraz liczenia poranne.
Liczenia starano się wykonywać w optymalnych warunkach pogodowych, unikając opadów
deszczu, zamglenia oraz silnego wiatru. Niemniej warunki panujące w trakcie kontroli wiązały
się z przelotnymi opadami atmosferycznymi (kontrola majowa) oraz porywami wiatru w porze
nocnej (czerwcowa kontrola w sezonie lęgowym).
Liczenia poranne zrealizowano od ok. pół godziny po wschodzie słońca do godz. 8-9.
Liczenia wieczorne i nocne przeprowadzono od zachodu słońca do północy. Kontrolę
czerwcową zakończono ok. godz. 23, ze względu na wzmagające się porywy wiatru
uniemożliwiające identyfikację głosową oraz spadek aktywności awifauny.
W trakcie nocnych badań na punktach nasłuchowych przeprowadzono stymulację głosową
gatunków z rodziny chruścieli Rallidae i przepiórki Coturnix coturnix. Podczas kontroli majowej
prowadzono także nasłuchy sów. Panujące podczas kontroli warunki atmosferyczne, nie były
optymalne ze względu na niskie ciśnienie, duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu w
porze nocnej (Mikusek red. 2005). Terminy pozostałych kontroli miały znikome znaczenie dla
identyfikacji sów, ze względu na brak ich ogólnej aktywności, związanej z biologią
występujących w Polsce gatunków.
W trakcie przeprowadzonych badań zastosowano metody transektową oraz
stacjonarnych punktów obserwacyjno - nasłuchowych. Liczbę i rozmieszczenie transektów
oraz punktów stacjonarnych rozlokowano adekwatnie do wielkości obszaru potencjalnego
oddziaływania planowanej inwestycji, tj. :
− wyznaczono 1 transekt przebiegający wzdłuż obszaru badań po linii prostej o długości ok.
750m i obejmujący każdy typ siedliska występujący na terenie planowanej inwestycji oraz
1 transekt boczny o długości ok. 250m, zlokalizowany w północnej części obszaru badań;
− obserwator poruszał się pieszo, powolnym tempem po linii transektów, rejestrując
wszystkie słyszane i widziane osobniki w pasie ok. 200m (po 100m po każdej stronie linii
transektu) w przypadku transektu głównego oraz 150m w przypadku transektu bocznego;
− wyznaczono 3 punkty stacjonarne, oddalone od siebie o ok. 300m, obejmujące trzy typy
siedliskowe występujące na obszarze badań, tzn. siedliska ubogich muraw napiaskowych
w środkowej i południowej części obszaru, siedliska zbiorników wodnych i zarośli w
północnej części oraz muraw kserotermicznych na zboczach wyrobiska wraz z ekotonową
strefą muraw i uprawy leśnej na wschodzie.
Wyznaczone punkty stacjonarne i transekty zarejestrowano za pomocą odbiornika GPS i
wprowadzono do bazy danych GIS.
W trakcie badań na transektach rejestrowano wszystkie widziane i słyszane osobniki z
wyjątkiem osobników widzianych w locie, by wykluczyć ptaki migrujące, chwilowo
przebywające na terenie obserwacji (za Żmichorski 2008). Brano pod uwagę wszystkie ptaki
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związane swoją aktywnością z obszarem badań, tj. osobniki lęgowe, żerujące i odpoczywające
na powierzchni. Uwzględniono także tropy zidentyfikowane w obrębie zbiorników wodnych.
W trakcie badań z punktów stacjonarnych rejestrowano wszystkie widziane i słyszane osobniki
w promieniu do 100m od miejsca obserwacji, również te wykorzystujące tylko przestrzeń
powietrzną nad terenem badań (do wysokości 50m).
Za osobniki lęgowe uznano wszystkie ptaki, których zachowanie wskazywało na
gniazdowanie w siedliskach występujących na powierzchni.
Kategorie lęgowości zostały sformułowane na podstawie kryteriów badań nad Polskim
Atlasem Ornitologicznym (Sikora i in. 2007, Mikusek i Stawarczyk 2014).
Tabela 3 Kategorie i kryteria lęgowości ptaków
Kategoria

Kryterium

GNIAZDOWANIE
MOŻLIWE

-

pojedyncze ptaki w okresie i siedlisku lęgowym
jednorazowa obserwacja śpiewającego samca lub tokujących ptaków

GNIAZDOWANIE
PRAWDOPODOBNE

-

para ptaków obserwowana w okresie i siedlisku lęgowym
zajęte terytorium lęgowe,
kopulacja, toki
odwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo
niepokój sugerujący bliskość gniazda
plama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)
budowa gniazda lub drążenie dziupli

-

odwodzenie od gniazda lub młodych
gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku
młode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne, lub podloty gniazdowników poza
gniazdem
gniazdo wysiadywane
ptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt
gniazdo z jajami
gniazdo z pisklętami

GNIAZDOWANIE
PEWNE

-

Stosowane trzy kategorie lęgowości: gniazdowanie możliwe, prawdopodobne i pewne,
opisane są przez szereg parametrów, wraz ze wzrastającym prawdopodobieństwem
gniazdowania gatunku.
W przypadku liczeń transektowych interpretację oceny liczebności dla ptaków wróblowych
Passeriformes, za liczbę par lęgowych przyjęto sumę maksymalnych liczebności śpiewających
osobników podczas kontroli oraz stwierdzenia ptaków, które nie śpiewały, ale wykazywały
zachowania sugerujące obecność lęgu. W przypadku gatunków wodnych / wodno-błotnych
odnotowano: odzywające się osobniki, ptaki zaniepokojone, pojedyncze samce i samice, pary
ptaków, grupy osobników, zachowania antagonistyczne, budowanie gniazd, karmienie
młodych, dorosłe wodzące młode.
W przypadku liczeń na punktach stacjonarnych do opisu liczebności przyjęto maksymalną
liczbę osobników danego gatunku stwierdzoną w trakcie wszystkich kontroli.

1.1. Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej
W trakcie przeprowadzonych analiz, na badanym obszarze stwierdzono ogółem 62
gatunki ptaków, z czego u 50 z nich potwierdzono status gatunku lęgowego. Wśród grupy
gatunków osiągających na badanym obszarze sukces rozrodczy, 10 z nich
scharakteryzowano, jako pewnie gniazdujące, 20 prawdopodobnie gniazdujące i w przypadku
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pozostałych 20 gatunków kryterium lęgowości określono, jako możliwe. Stanowią one ponad
80% ogółu stwierdzonych taksonów.

Rycina 4 Udział procentowy gatunków ptaków sklasyfikowanych, jako : N - nielęgowe oraz L – lęgowe, w tym o
następującej kategorii lęgowości - gniazdowanie: A - pewne, B - prawdopodobne, C – możliwe.

Pozostałe 12 gatunków, które stanowią 19,4% ogółu było związane z obszarem badań jedynie
pośrednio. Wśród tej grupy znalazły się taksony nieregularnie zalatujące, zatrzymujące się na
żer podczas przelotów lub migracji do ich właściwych siedlisk, oraz wykorzystujące ten teren
do odpoczynku.
Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim fakt występowania na badanym
obszarze dość licznej (wskaźnik dominacji ok. 3%) populacji lęgowej gąsiorka Lanius collurio
(kod A338), gatunku o znaczeniu europejskim, który wymieniony zostały w Załączniku I
Dyrektywy Ptasiej.

Rycina 5 Udział procentowy gatunków lęgowych (A - gniazdowanie pewne) o znaczeniu wspólnotowym (z Zał. I
Dyrektywy Ptasiej), wśród 10 gatunków osiągających pewny sukces lęgowy na obszarze analiz

Zidentyfikowano także występowanie innych gatunków z zał. 1 DP, tj.: lerki Lullula
arborea (kod A246), jarzębatki Sylvia nisoria (kod A307) i muchołówki małej Ficedula
parva (kod A320). W stosunku do nich stwierdzono kategorię lęgowości C – gniazdowanie
możliwe, jednak ich udział w odniesieniu do wszystkich stwierdzonych osobników kształtuje
się na poziomie ok. 0,7%. Ponadto występowanie tych gatunków potwierdzono w strefie
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obejmującej otoczenie terenu planowanej inwestycji, a nie bezpośrednio na nim (uprawa leśna
i sąsiednie agrocenozy).

Rycina 6 Udział procentowy gatunków o znaczeniu wspólnotowym (z Zał. I Dyrektywy Ptasiej), w ogólnej liczbie 62
gatunków, stwierdzonych na obszarze analiz

Podczas kontroli zaobserwowano także 2 osobniki żurawia Grus (kod A127) oraz 1
osobnika błotniaka stawowego Circus aeruginosus (kod A081), gatunków również ujętych
w zał. 1 DP. Uznano, że gatunki te zdecydowanie nie tworzą populacji lęgowych na badanym
obszarze.
Podczas terenowych kontroli na transektach stwierdzono występowanie 90 osobników,
należących do 45 gatunków. Najliczniejszymi gatunkami były: dymówka (11,1% udziału),
trznadel (6,7%), gąsiorek (4,5%) i kokoszka (4,5%).
Tabela 4 Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych w trakcie analiz na transekcie z uwzględnieniem kryterium
lęgowości oraz kategorii ochrony i skali zagrożenia
Zagrożenie w
Kategoria ochrony
Populacja
skali

1i

N

ś

1i

C

1m

C

cz

1p +
3juv.

A

ś

1i

N

ś

2i

A

1p

B

PCKZ

5

Europy

4

6

7

8

9

10

III

II

LC

III

-

LC

+

Konwencja
Bońska

3

Polski

Konwencja
Berneńska

Łowiecka

2

Areału

Dyrektywa
Ptasia
(zał. I)

Gatunkowa

myszołów
Buteo buteo
przepriórka
Coturnix coturnix
bażant
Phasianus colchicus
kokoszka
Gallinula chloropus
żuraw
Grus grus
sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
samotnik
Tringa ochropus

Kryterium
lęgowości

1

Międzynarodowa

Liczebność

Polska
Gatunek

LC
A127

II

II

LC

ś(*)

II

II

LC

ś

II

II

LC

VU
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1

2

3

4

3i

N

ś

1i

N

cz

1i

C

ś

lerka
Lullula arborea

1i

C

ś

dymówka
Hirundo rustica

10i

N

ś

II

oknówka
Delichon urbicum

1i

N

ś

II

świergotek drzewny
Anthus trivialis

1i

C

ś

II

świergotek łąkowy
Anthus pratensis

1i

C

ś

II

pliszka siwa
Motacilla alba

2i

A

ś

II

1i

C

ś

II

1i

B

ś

II

II

LC

1i

B

ś

II

II

LC

2m

A

ś

III

-

LC

1i

C

ś

III

-

LC

1m

B

ś

III

-

LC

2i

B

ś

II

II

LC

2i

B

ś

III

-

LC

1m

A

ś

II

II

LC

2m

A

ś

III

-

LC

2i

B

ś

II

II

LC

2m

B

ś

II

II

LC

3i

B

ś

III

-

LC

3i

C

ś

II

-

LC

2i

B

ś

III

-

LC

3i

B

ś

II

-

LC

2m

B

ś

III

-

LC

4m

A

ś

II

-

LC

brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
grzywacz
Columba palumbus
dzięcioł duży
Dendrocopos major

strzyżyk
Troglodytes troglodytes
pokląskwa
Saxicola rubetra
kląskawka zwyczajna
Saxicola torquatus
kos
Turdus merula
kwiczoł
Turdus pilaris
śpiewak
Turdus philomelos
rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus
łozówka
Acrocephalus palustris
trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus
trzciniak zwyczajny
Acrocephalus arundinaceus
cierniówka
Sylvia communis
świstunka leśna
Phylloscopus sibilatrix
pierwiosnek
Phylloscopus collybita
mysikrólik zwyczajny
Regulus regulus
raniuszek
Aegithalos caudatus
bogatka
Parus major
wilga zwyczajna
Oriolus oriolus
gąsiorek
Lanius collurio

5

6

+

7

8

9

II

II

LC

-

-

LC

II
A246

A338

III

-

10

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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1
sójka
Garrulus glandarius
sroka
Pica pica
szpak
Sturnus vulgaris
mazurek
Passer montanus
zięba
Fringilla coelebs
dzwoniec
Carduelis chloris
makolągwa
Carduelis cannabina
trznadel
Emberiza citrinella
potrzos
Emberiza schoeniclus

2

3

4

2i

B

1i

5

6

7

8

9

ś

-

-

LC

B

cz

-

-

LC

2i

B

ś

-

-

LC

1i

B

ś

III

-

LC

2m

C

ś

III

-

LC

1m

C

ś

II

-

LC

1i

C

ś

II

-

LC

6i

C

ś

II

-

LC

1i

A

ś

II

-

LC

10

Objaśnienia
Kategorie ochrony gatunkowej:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.
2016 poz. 2183) Status ochronny gatunku w Polsce: ś – gatunek objęty ochroną ścisłą, ś(*) – wymagający ochrony
czynnej, cz – gatunek objęty ochroną częściową
Dyrektywa Ptasia – Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków.
Konwencja Berneńska – Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona
w Bernie dnia 19 września 1979 r.
Konwencja Bońska – Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca
1979r.
Kategorie zagrożenia gatunków:
(IUCN) 2017-3 IUCN. Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org> LC - gatunki najmniejszej troski nie
wykazujące na razie regresu populacyjnego i nie należące do zbyt rzadkich.
(PCKZ) Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. (Głowaciński Z. 2001). EXP – gatunki zanikłe lub
prawdopodobnie zanikłe w Polsce, CR – gatunki skrajnie zagrożone, EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, narażone
na wyginięcie, VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie, NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie
zagrożenia; LC - gatunki najmniejszej troski (gatunki w kraju niewykazujące na razie regresu populacyjnego i nie należące
do zbyt rzadkich, a nawet lokalnie i/lub czasowo zwiększające swój stan posiadania, a także takie, które reprezentowane
są przez populacje marginalne, ledwie zaznaczające się i nietrwałe).
Kryterium gniazdowania:
A – pewne, B – prawdopodobne, C – możliwe, N – nielęgowy;

W czasie kontroli na punktach obserwacyjnych na badanej powierzchni
zaobserwowano 121 osobników należących do 62 taksonów. Dominantami zgrupowania
obserwowanego w tym okresie były: bogatka i pliszka siwa (mające po ok. 5% udziału) oraz
kokoszka, raniuszek i szpak (ok. 3%).
Tabela 5 Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych w trakcie analiz na punktach stacjonarnych z uwzględnieniem
kryterium lęgowości oraz kategorii ochrony i skali zagrożenia
Zagrożenie w
Kategoria ochrony
Populacja
skali

ś(*)

PCKZ

N

Europy

1i

Konwencja
Bońska

4

Polski

Konwencja
Berneńska

3

Areału

Dyrektywa
Ptasia
(zał. I)

2

Międzynarodowa
Łowiecka

Gatunkowa

błotniak stawowy
Circus aeruginosus

Kryterium
lęgowości

1

Liczebność

Polska
Gatunek

5

6

7

8

9

10

A081

II

II

LC
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1
myszołów
Buteo buteo
przepriórka
Coturnix coturnix
bażant
Phasianus colchicus
kokoszka
Gallinula chloropus
żuraw
Grus grus
sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
samotnik
Tringa ochropus
grzywacz
Columba palumbus
sierpówka
Streptopelia decaocto

2

3

4

1i

N

ś

2i

C

1i

C

cz

2p + 2
juv.

A

ś

2i

N

ś

1i + 1
juv.

A

1p

5

6

+

7

8

9

III

II

LC

III

-

LC
LC

II

II

LC

ś(*)

II

II

LC

B

ś

II

II

LC

2i

N

cz

-

-

LC

1i

N

ś

III

kukułka zwyczajna
Cuculus canorus

2i

N

ś

II

dudek
Upupa epops

1i

C

ś(*)

II

dzięcioł duży
Dendrocopos major

1i

C

ś

II

skowronek
Alauda arvensis

1i

C

ś

III

dymówka
Hirundo rustica

2i

N

ś

II

oknówka
Delichon urbicum

2i

N

ś

II

świergotek drzewny
Anthus trivialis

4i

C

ś

II

świergotek łąkowy
Anthus pratensis

2i

C

ś

II

pliszka siwa
Motacilla alba

3p

A

ś

II

2i

C

ś

II

1i

B

ś

II

II

LC

2i

B

ś

II

II

LC

1i

A

ś

II

II

LC

3m

A

ś

III

-

LC

2i

C

ś

III

-

LC

2m

B

ś

III

-

LC

3i

B

ś

II

II

LC

strzyżyk
Troglodytes troglodytes
pokląskwa
Saxicola rubetra
kląskawka zwyczajna
Saxicola torquatus
białorzytka zwyczajna
Oenanthe oenanthe
kos
Turdus merula
kwiczoł
Turdus pilaris
śpiewak
Turdus philomelos
rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus

10

A127

+

-

VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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1
łozówka
Acrocephalus palustris
trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus
trzciniak zwyczajny
Acrocephalus arundinaceus
zaganiacz zwyczajny
Hippolais icterina
jarzębatka
Sylvia nisoria
cierniówka
Sylvia communis
gajówka
Sylvia borin
kapturka
Sylvia atricapilla
świstunka leśna
Phylloscopus sibilatrix
pierwiosnek
Phylloscopus collybita
piecuszek
Phylloscopus trochilus
mysikrólik zwyczajny
Regulus regulus
muchołówka szara
Muscicapa striata
muchołówka mała
Ficedula parva
raniuszek
Aegithalos caudatus
modraszka
Parus caeruleus
bogatka
Parus major
wilga zwyczajna
Oriolus oriolus
gąsiorek
Lanius collurio
sójka
Garrulus glandarius
sroka
Pica pica
gawron
Corvus frugilegus
wrona siwa
Corvus cornix
kruk
Corvus corax
szpak
Sturnus vulgaris
mazurek
Passer montanus
zięba
Fringilla coelebs
dzwoniec
Carduelis chloris
szczygieł
Carduelis carduelis

2

3

4

3i

B

1i

5

6

7

8

9

ś

III

-

LC

A

ś

II

II

LC

2m

A

ś

III

-

LC

1i

A

ś

II

II

LC

1i

B

ś

III

II

LC

1i

B

ś

II

II

LC

1i

B

ś

II

-

LC

1i

B

ś

II

II

LC

2m

B

ś

II

II

LC

3m

B

ś

III

-

LC

1i

C

ś

III

-

LC

3i

C

ś

II

-

LC

2m

B

ś

II

II

LC

1m

C

ś

II

II

LC

4i

B

ś

III

-

LC

1i

C

ś

II

-

LC

6i

B

ś

II

-

LC

3i

B

ś

III

-

LC

2m

A

ś

II

-

LC

2i

B

ś

-

-

LC

1i

B

cz

-

-

LC

1i

N

cz

-

-

LC

1i

N

cz

-

-

LC

1i

N

cz

III

-

LC

4i

B

ś

-

-

LC

2i

B

ś

III

-

LC

4m

C

ś

III

-

LC

2m

C

ś

II

-

LC

1i

C

ś

II

-

LC

A307

A320

A338
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1
makolągwa
Carduelis cannabina
trznadel
Emberiza citrinella
potrzeszcz
Miliaria calandra
potrzos
Emberiza schoeniclus

2

3

4

1i

C

2i

5

6

7

8

9

ś

II

-

LC

B

ś

II

-

LC

1i

C

ś

III

-

LC

1i

A

ś

II

-

LC

10

Objaśnienia
Kategorie ochrony gatunkowej:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.
2016 poz. 2183) Status ochronny gatunku w Polsce: ś – gatunek objęty ochroną ścisłą, ś(*) – wymagający ochrony
czynnej, cz – gatunek objęty ochroną częściową
Dyrektywa Ptasia – Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków.
Konwencja Berneńska – Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona
w Bernie dnia 19 września 1979 r.
Konwencja Bońska – Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca
1979r.
Kategorie zagrożenia gatunków:
(IUCN) 2017-3 IUCN. Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org> LC - gatunki najmniejszej troski nie
wykazujące na razie regresu populacyjnego i nie należące do zbyt rzadkich.
(PCKZ) Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. (Głowaciński Z. 2001). EXP – gatunki zanikłe lub
prawdopodobnie zanikłe w Polsce, CR – gatunki skrajnie zagrożone, EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, narażone
na wyginięcie, VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie, NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie
zagrożenia; LC - gatunki najmniejszej troski (gatunki w kraju niewykazujące na razie regresu populacyjnego i nie należące
do zbyt rzadkich, a nawet lokalnie i/lub czasowo zwiększające swój stan posiadania, a także takie, które reprezentowane
są przez populacje marginalne, ledwie zaznaczające się i nietrwałe).
Kryterium gniazdowania:
A – pewne, B – prawdopodobne, C – możliwe, N – nielęgowy;

Faktyczny obraz analizowanego terenu pod względem funkcji, jaki pełni on dla
awifauny ujawnia struktura dominacji interpretowana niezależnie w stosunku do gatunków
osiągających sukces lęgowy oraz wyłącznie zalatujących.
Wśród gatunków tworzących populacje rozrodcze, w stosunku do których stwierdzono
kategorię lęgowości A – gniazdowanie pewne, dominowały: pliszka siwa (>4%), kokoszka i
gąsiorek (ok. 3%), kos (ok. 2%) oraz sieweczka obrożna i trzciniak zwyczajny (ok. 1,5%).
Wyniki analiz, interpretowane zarówno w stosunku do rezultatów obserwacji na
transektach, punktach, jak i w sposób łączny, ukazują wyrównany udział osobników gatunków
ptaków związanych ze środowiskiem upraw leśnych, jak i obszaru żwirowni, zajętej przez
siedliska kserotermiczne i mozaikę zbiorników, szuwarów i zarośli. Brak wyraźnego
dominanta, będącego wyznacznikiem wiodącej funkcji obszaru sugeruje przeciętne walory
badanych siedlisk w odniesieniu do lokalnej fauny lęgowej oraz gatunków migrujących w skali
lokalnej.
Zwiększony udział pliszki siwej, bogatki, czy trznadla, wynika z faktu, że są to gatunki
pospolicie występujące, nie zaś ze szczególnej roli badanego obszaru dla tych taksonów.
Niemniej zauważalny udział dymówki, kokoszki, gąsiorka, czy sieweczki obrożnej w całym
zespole ptaków występującym na przedmiotowym obszarze, jest wyznacznikiem istotnej roli
tego obszaru dla wymienionych gatunków.
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Rycina 7 Udział procentowy poszczególnych gatunków ptaków zidentyfikowanych na obszarze analiz; gatunki o
znaczeniu europejskim (zał. I DP) oznaczono kolorem czerwonym

Realizacja przedsięwzięcia z założeniem pozostawienia w nienaruszalnym stanie
ekosystemów zbiorników wodnych oraz zastosowanie bezinwazyjnych technologii (sposób
zakotwiczenia i posadowienia paneli, wybór technologii czyszczenia, zagospodarowanie
podłoża, etc.) pozwoli na zachowanie dotychczasowej funkcji obszaru dla przedstawicieli ww.
taksonów.

2.5

Charakterystyka fauny poza ptakami
Obszar inwestycji ze względu na przeciętne walory przyrodnicze nie pełni szczególnej
roli dla gatunków zwierząt. W trakcie przeprowadzonych kontroli zidentyfikowano dwa
kluczowe obszary wykorzystania terenu projektowanego przedsięwzięcia przez gatunki
zwierząt kręgowych.
Pierwszy z nich obejmuje siedliska niewielkich zbiorników wodnych wraz z otoczeniem,
w postaci kompleksu szuwarów, gł. trzcinowych i pałkowych oraz zarośli wierzbowych i
olszowych. Zbiorniki te cechują się niewielką głębokością oraz zmienną powierzchnią lustra
wody, uzależnioną od panujących warunków atmosferycznych. Część zbiorników, o
najmniejszej powierzchni i niewielkiej głębokości (od kilkunastu do kilkudziesięciu
centymetrów) ma charakter astatyczny. Podczas kontroli przeprowadzonej w lipcu 2018r.
lustro wody uległo zmniejszeniu do kilku m2, podczas gdy jeszcze w czerwcu, powierzchnia
przekraczała 100m2. Część zbiorników wyschła całkowicie. Należy jednak zaznaczyć, że na
terenie gminy w tym okresie stwierdzono okres suszy, wymagającej podjęcia działań
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interwencyjnych (Zarządzenie Nr 318/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
czerwca 2018 r., wydane na wniosek Wójta Gminy Topólka ws. powołana komisji ds.
oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w uprawach polowych w wyniku suszy).
Pomimo niskiego stanu hydrologicznego ww. zbiorników stwierdzono ogółem obecność
kilkuset osobników płazów. Przeważający udział miały gatunki należące do kompleksu żab
zielonych (Berger 1973, Kierkowski 2006, Karaica i in. 2016), tj. Pelophylax ridibundus, P.
lessonae i P. kl. esculentus. W największym zbiorniku o powierzchni ok. 1500 m2 stwierdzono
podczas kontroli czerwcowej ok. 50 osobników dorosłych żab zielonych, 2 osobniki ropuchy
zielonej Bufotes viridis, 2-5 osobników ropuchy szarej Bufo bufo i grzebiuszki ziemnej
Pelobates fuscus oraz 3-5 os. żab brunatnych, tj. żaby moczarowej Rana arvalis oraz ż.
trawnej R. temporaria. Nie stwierdzono występowania osobników kumaka nizinnego Bombina
bombina, gatunku o znaczeniu europejskim. Obecność zonacji roślinności wokół 3
największych zbiorników (ww. 1500m2 oraz dwóch o pow. ok. 600-750 m2), niewielkich oczek
z wodą, będących konsekwencją stopniowego zaniku lustra wody w trakcie sezonu letniego
oraz mulistych obrzeży stanowi atrakcyjne biotopy dla rozrodu i rozwoju ww. taksonów
batrachofauny. W obrębie największego zbiornika obserwowano także zaskrońca
zwyczajnego Natrix natrix.
Zbiorniki pełnią również istotną rolę dla dużych kręgowców, będąc rezerwuarem wody,
odwiedzanym przez jeleniowate Cervidae oraz dziki. W trakcie kontroli potwierdzono obecność
kilku osobników jelenia szlachetnego Cervus elaphus, łań, cieląt i 1 rocznego byka, 3
osobników sarny Capreolus capreolus oraz lochy dzika Sus scrofa z warchlakami, łącznie ok
10 szt.
Pozostałą cześć obszaru planowanej inwestycji, obejmującym wyrobisko pokopalniane
o kserotermicznym charakterze, wykorzystują gł. małe ssaki, gł. myszy Mus i nieliczne gady
(zaobserw. 2 osobniki jaszczurki zwinki Lacerta agilis oraz przemieszczającego się pomiędzy
zbiornikami zaskrońca). Na skarpach w strefie ekotonowej pomiędzy uprawą leśną i
siedliskiem muraw obserwowano kilka osobników myszarki zaroślowej Apodemus sylvaticus.
ponadto obszar skarp obfituje w liczne nory gryzoni.
W aspekcie oceny wartości przyrodniczej obszaru inwestycji, siedliska związane z ww.
zbiornikami wodnymi wraz z bezpośrednim otoczeniem, odgrywają zdecydowanie bardziej
istotną rolę dla lokalnych populacji, w stosunku do pozostałej części kserotermicznych i
napiaskowych muraw, ruderalnych fitocenoz i monokulturowych upraw leśnych. Świadczy o
tym wysoki wskaźnik różnorodności gatunkowej oraz mnogość funkcji (miejsca żerowania,
rozrodu, odpoczynku) dla wielu taksonów, zarówno kręgowców, jak i bezkręgowców,
będących obok zasobów wodnych, determinantą występowania herpetofauny, teriofauny oraz
awifauny.
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2.6

Rodzaj technologii
Projektowana inwestycja opiera się na technologii fotowoltaicznej (PV), której
podstawą są ogniwa fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii
elektrycznej.

Rycina 8 Schemat farmy fotowoltaicznej

Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego opiera się na absorpcji promieniowania świetlnego
docierającego do półprzewodnika. Ilościowo absorpcja określona jest tzw. współczynnikiem
absorpcji α(λ). Docelowo w efekcie absorpcji promieniowania świetlnego jest pojawienie się
różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.
Do zamiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną stosowane są materiały
półprzewodnikowe o specjalnych właściwościach. Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem
jest krzem.

Rycina 9. Budowa wewnętrzna ogniwa fotowoltaicznego (źródło: http://www.solarbin.pl)

Moc systemu fotowoltaicznego podaje się w kWp (ang. Kilo Watts peak). Wartość ta określa
moc prądu stałego (DC), który może zostać wyprodukowany przez dany system fotowoltaiczny
w optymalnym nasłonecznieniu oraz w optymalnej temperaturze. Przed dostarczeniem do
urządzeń elektrycznych lub do sieci elektroenergetycznej, prąd stały zamieniany jest w
inwerterze na prąd zmienny (AC).
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2.6.1

Panele fotowoltaiczne (PV)
Składają się z połączonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych z półprzewodnika.
Ogniwa PV wytwarzają energię elektryczną wykorzystując energię promieniowania
słonecznego.
Wyróżniamy następujące rodzaje ogniw fotowoltaicznych:
a) Monokrystaliczne – ogniwa wykonane z jednego kryształu krzemu. Wykazują się
wysoką sprawnością. Swoisty jest dla nich czarny kolor oraz ośmiokątny kształt ogniw.
b) Polikrystaliczne – ogniwa składające się z wielu kryształów krzemu, co powoduje
niejednorodność ich powierzchni. Posiadają powłokę, która ukazuje ich strukturę
wewnętrzną,
c) Amorficzne – wytwarzane są z niekrystalicznego krzemu o grubości ok. 2 mikrometrów
nałożonej na warstwę szkła, plastiku bądź blachy.

Rycina 10. Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

Moduł PV zbudowany jest z połączonych, a następnie zalaminowanych ogniw
fotowoltaicznych, które chronione są od góry szybą o właściwościach antyrefleksyjnych, a od
spodu warstwą izolacyjną. Całość chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni
przymocowana jest puszka z przewodami.

Rycina 11. Przekrój pojedynczego modułu fotowoltaicznego.

Optymalną pracę paneli fotowoltaicznych zapewniają:
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− Ekspozycja w kierunku południowym,
− Brak zacienienia,
− Właściwy kąt nachylenia (30 do 70°).
Energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną odsprzedawana będzie bezpośrednio do
sieci elektroenergetycznej jej zarządcy. Instalacja składać się będzie z paneli PV
montowanych na aluminiowych stelażach za pomocą kotw wbijanych w ziemię. Teren
planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony i wyposażony w system monitoringowoalarmowy.

Fot. 1 Montaż paneli fotowoltaicznych

Sposób montażu paneli fotowoltaicznych zaprojektowano w oparciu o ramową konstrukcję
metalową, osadzoną na wbitych w ziemię słupkach. Panele fotowoltaiczne będą nachylone
pod kątem 30-70 stopni. Konstrukcja pod panele fotowoltaicznej jest mało zagęszczona,
oparta na punktowym montażu, gdzie pale są wbijane bezpośrednio do gruntu. Dzięki takiej
konstrukcji podczas montażu struktura edafonu - zespołu drobnych organizmów żyjących w
przypowierzchniowej części gleby, nie jest uszkadzana. Pomiędzy rzędami paneli znajdują się
tzw. ścieżki technologiczne, które nie zostaną utwardzane i mogą nadal pełnić dotychczasową
funkcję ekologiczną.

Rycina 12 Przykład stacji dedykowanej dla elektrowni FOTOWOLTAICZNEJ (źród. http://zpue.pl)

28

ECO - ANALYSE® 2018
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Wykonania fundamentu może wymagać jedynie modułowy system kontenerowych stacji
transformatorowych, będący integralnym elementem elektrowni.
Stacja zawierać będzie wszelkie urządzenia elektryczne niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej oraz przyłącza do sieci S/N. Kontenerowe
rozwiązanie modułowe nie wiąże się z zajęciem dużej powierzchni, a przygotowanie podłoża
wiąże się z wykonaniem podsypki żwirowej zagłębionej w gruncie lub płytach betonowych.
Wykop pod stację transformatorową sięgać będzie niewielkich głębokości, w związku tym
realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z niwelacją gruntu ani
przenoszeniem mas ziemnych.

Fot. 2 Przykładowy sposób umieszczenia infrastruktury elektrycznej pod panelami PV (źród. http://gramwzielone.pl).

Priorytetem w doborze odpowiednich komponentów będą rozwiązania chroniące środowisko,
posiadające stosowne certyfikaty oraz spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. W
związku z dynamicznym rozwojem technologii i rozwiązań w dziedzinie fotowoltaiki, wybór
ściśle określonych rozwiązań w chwili obecnej nie jest uzasadnione.
2.6.2

Linie kablowe stałoprądowe niskiego napięcia
Wszystkie linie niskiego napięcia, stałoprądowe, które służą do połączeń elektrycznych
między panelami będą umieszczone w korytkach lub rurkach podwieszonych pod zespołem
paneli. Pozwala to skutecznie przyśpieszyć montaż. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania
jest to, że nie trzeba umieszczać przewodów w ziemi co ogranicza znacznie wykonywanie
wykopów liniowych.
W przypadku projektowanych paneli, generowana energia elektryczna jest
wyprowadzana i kierowana linią kablową niskiego napięcia do wewnętrznego transformatora.
Transformator zostanie umieszczony w kontenerowej stacji transformatorowej, a dostęp do
urządzenia będzie możliwy jedynie dla służb konserwacyjnych i serwisowych. Linie łączące
stację transformatorową z zespołami paneli umieszczonych w rzędach będą liniami kablowymi
niskiego napięcia zakopanymi na głębokości 1,2 m. Ze względu na warunki otoczenia – gleba,
wilgoć, temperatura – linie te są w pełni izolowane.
W wyniku przepływu prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole magnetyczne.
Dopuszczalne poziomy natężenia pola magnetycznego zostały określone w Dz. U. 2003 nr.
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192 poz. 1883 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
Wartość natężenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej łączy wzór:
B= μ*H
Gdzie:
B – indukcja pola magnetycznego,
μ – przenikalność magnetyczna ośrodka,
H – natężenie pola magnetycznego
Oznacza to, że natężenie pola magnetycznego w powietrzu równe jest wartości indukcji
magnetycznej. Poniżej przedstawiono wyliczenie wartości indukcji dla instalacji modułów
fotowoltaicznych, której wartość to zaledwie ułamek naturalnego promieniowania
magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy ułamek dopuszczalnego poziomu wg
wymienionego rozporządzenia. Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpływu
elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi. Poziomy normy pola
elektromagnetycznego nie będą w żaden sposób przekroczone.
Promieniowanie paneli fotowoltaicznych będzie wynosiło w okolicach 0,0001674 Tesli. Prąd
wyjściowy z inwerterów i generatorów będzie prowadzony liniami średniego napięcia, które
położone będą pod ziemią. Przy prognozowanym poziomie promieniowania
elektromagnetycznego planowanej inwestycji, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego
oddziaływania środowisko.
2.6.3

Transformatory i inwertery
W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego
zaplanowano stację transformatorową. Planowana stacja, to stacja typu kontenerowego
z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia, komór transformatorowych
oraz rozdzielni średniego napięcia. W/w pomieszczenia zostaną wyposażone w: instalację
ogrzewania elektrycznego, instalację gniazd 1-faz. i 3-faz., instalację oświetlenia, wyłączniki
ppoż. Rozdzielnia nN zaprojektowana będzie w oparciu o typowe rozwiązania szaf
rozdzielczych. Położenie stacji transformatorowej będzie spełniało wymagania
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690), tj. § 182. Pomieszczenie stacji transformatorowej może być sytuowane w budynkach
o innym przeznaczeniu, jeżeli są spełnione warunki określone w § 96 oraz:
1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych
na stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m,
2) ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpożarowe oraz będą miały
zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów.
Stacje przewożone są na miejsce i instalowanie, jako kompletnie wyposażone. Po
usytuowaniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, NN, instalacji uziemiającej oraz
wstawienia i podłączenia transformatora.
Na obecnym etapie nie dokonano wyboru typu transformatorów, mających być
wykorzystanych w pracy elektrowni. Zgodnie z normą na projektowanie i eksploatację stacji
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transformatorowych – PNEN 62271-202 – „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na
niskie napięcie; + normy związane”, każda stacja kontenerowa na transformatory powyżej
800kVA musi być wyposażona w misę olejową zabezpieczającą środowisko przed olejem.
Norma ta dotyczy również zastosowania transformatorów żywicznych, czyli suchych –
bezolejowych. Transformatory suche żywiczne odznaczają się znacznie wyższą
wytrzymałością na okresowe przeciążenia, zwarcia w sieci i przepięcia. Pracują doskonale w
wilgotnym środowisku i praktycznie nie emitują hałasu. Są w pełni bezobsługowe.
Transformator żywiczny charakteryzuje się dużą inercją termiczną i wytrzymałością na
znaczne przeciążenie w krótkim czasie.
Stosowane szczelne misy olejowe instalowane pod transformatorem będą
w stanie zmagazynować całość wyciekającego oleju w przypadku awarii lub nieszczelności, a
także wody w przypadku akcji gaśniczej. Umieszczenie transformatora w stacji kontenerowej
o szczelnej podłodze stanowi dodatkowe zabezpieczenie przez ewentualnym skażeniem
gruntu i wód. Utylizację zebranego oleju należy zostanie powierzona podmiotom posiadającym
doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu operacji.
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.
Inwertery wyposażone są w system przesyłu informacji, pozwalający na bieżące
monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego.
2.6.4

Bezwodna technologia czyszczenia paneli
Jednym z najbardziej zauważalnych elementów w zakresie oddziaływania na
środowisko instalacji fotowoltaicznej jest konieczność okresowego czyszczenia. Na obecnym
etapie trudno jest przewidzieć częstotliwość wykonywania takiego zabiegu. Jednakże Inwestor
mając na uwadze ewentualny negatywny wpływ na środowisko wody z instalacji do mycia
zaplanował zastosowanie technologii bezwodnej opartej na szczotkach. Poniżej
przedstawiono fotografię przedstawiającą planowany system czyszczenia paneli.

Fot. 3 Bezwodna technologia czyszczenia paneli fotowoltaicznych
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Czyszczenie w tym systemie oparte jest na obrotowych szczotkach montowanych na
stałe w prowadnicach wzdłuż paneli. Po wykonaniu przebiegu szczotki kontrolowane są
własności optyczne paneli. Następnie, aż do uzyskania zadowalających wyników pomiarów
własności optycznych paneli powtarzane są przebiegi układu czyszczącego. Układ jest w pełni
zautomatyzowany i uruchamiany sygnałem z aparatury pomiarowej kontrolującej własności
optyczne paneli.

3

SPOSÓB WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI
Przedsięwzięcie budowy farmy fotowoltaicznej (paneli solarnych wraz z infrastrukturą
uzupełniającą) o mocy do 5 MWp zaplanowano na obszarze ok. 10,5 ha na terenie wydzieleń
ewidencyjnych 72/1, 73/1, 74 i 59, w obrębie ewidencyjnym Wyrobki w gminie Topólka, o
łącznej powierzchni 12,83 ha.

Rycina 13 Schematyczny zakres wykorzystania terenu inwestycji
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Obszar o powierzchni ok. 2,3 ha obejmujący część wydzieleń ew. nr 72/1, 73/1 zajęty
przez niewielkie zbiorniki wodne wraz z otoczeniem zaplanowano do pozostawienia do
naturalnej sukcesji, zachowując dotychczasową funkcję ekologiczną.
Sposób rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na terenie inwestycji oraz założenia
technologiczne umożliwią zagospodarowanie terenu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju,
z zachowaniem walorów przyrodniczych, mających znaczenie dla lokalnych populacji roślin i
zwierząt, wykorzystujących do tej pory ww. przestrzeń.
Sposób posadowienia paneli fotowoltaicznych nie wpłynie znacząco na dotychczasowe
warunki na siedliskach kserotermicznych, a pozostawienie niezagospodarowanej części
zbiorników wodnych wraz z otoczeniem szuwarów oraz zarośli wierzbowych i olszowych
zapewni możliwość ich niezakłóconego wykorzystania przez większość gatunków zwierząt,
wykorzystujących je obecnie, jako miejsca żerowiskowe, odpoczynku oraz rozrodu.

Fot. 4 Przykładowa realizacja farmy fotowoltaicznej w miejscowości Korolówka-Kolonia w woj. lubelskim (źród.
http://gramwzielone.pl).

Optymalne rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych w obrębie farmy, parku solarnego
z uwzględnieniem ochrony lokalnych walorów przyrodniczych umożliwia znaczne
zredukowanie negatywnego wpływu przedsięwzięcia, eliminując ryzyko wystąpienia znacząco
negatywnego charakteru oddziaływania.

Fot. 5 Przykładowe rozmieszczenie elementów farmy fotowoltaicznej w centrum testowym w Kobern-Gondorf (źród.
http://vivasolar.de)
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4 EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
4.1 Wariant „0”- bezinwestycyjny
W przypadku wariantu bezinwestycyjnego nie wystąpią zmiany w użytkowaniu terenu,
które powodowałyby istotne zmiany w środowisku przyrodniczym i krajobrazie w stosunku do
stanu istniejącego, za wyjątkiem naturalnej sukcesji roślinności oraz ew. zmian
biocenotycznych wywołanych zmianami mikroklimatycznymi, mających wpływ na stany
hydrologiczne, w tym przede wszystkim na poziom wód podpowierzchniowych.
Wariant ten oznacza rezygnację z korzystnych ekonomicznie dostaw energii
odnawialnej, jednocześnie wykluczając zapobieganie emisji do atmosfery znaczących
zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych, powstających w wyniku generowania
energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł produkowania energii.
Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych ma znaczne uzasadnienie z uwagi na:
− niewykorzystany potencjał, jaki niesie ze sobą energia słoneczna,
−
−

−

wzrastające potrzeby energetyczne Polski, wymagające zwiększonej produkcji i dostaw
energii elektrycznej,
konieczność dywersyfikacji źródeł energii, z uwzględnieniem energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, uzupełniających konwencjonalne sposoby jej uzyskiwania, tj.
spalanie paliw kopalnych lub zastosowanie energetyki jądrowej,
zobowiązania Polski wobec wymagań UE, dotyczące udziału odnawialnych źródeł
energii w ogólnym bilansie energetycznym, które mają stopniowo zastępować
konwencjonalną energię elektryczną, przyczyniając się do podwyższenia standardów
środowiska naturalnego.

Scenariusz niepodejmowania realizacji inwestycji przyczynia się do wzrostu zagrożenia
dla środowiska w skali lokalnej, krajowej i globalnej, wywołanego rosnącą emisją substancji
zanieczyszczających oraz niewypełnienia zobowiązań w zakresie OZE wobec UE.
4.2

Wariant wnioskodawcy
Wariant ten zakłada budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp zaplanowano na
obszarze ok. 10,5 ha na nieruchomości obejmującej wydzielenia ewidencyjne nr 72/1, 73/1,
74 i 59, mieszczących się w obrębie ewidencyjnym Wyrobki w gminie Topólka, o łącznej
powierzchni 12,83 ha.
Wariant wnioskodawcy jest wariantem uwzględniającym najbardziej korzystne
rozwiązania dla środowiska, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb Inwestora.
Inwestycja przyczynia się do ograniczenia emisji do atmosfery znaczących zanieczyszczeń,
powstających w wyniku produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł.
Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga zniszczenia i przekształcenia siedlisk naturalnych,
wrażliwych i cennych przyrodniczo, będących miejscem występowania cennych przyrodniczo
i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Przyjęte rozwiązania technologiczne nie wpłyną na zanieczyszczenie wód
powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Ponadto inwestycja z założenia nie
wywołuje negatywnego oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. Realizacja
przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na mikroklimat otoczenia, nie zmieniając warunków
termicznych panujących obecnie na obszarze pokopalnianego wyrobiska.
Nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny.
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W czasie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie generuje odpadów i jest
korzystniejszym rozwiązaniem w porównaniu do procesu produkcji energii elektrycznej
metodami konwencjonalnymi, w aspekcie skutków procesu energotwórczego.
W fazie eksploatacji inwestycja nie wiąże się z poborem wody, emisją zanieczyszczeń do
powietrza, ani emisją hałasu. Oddziaływania te wystąpią w niewielkim stopniu podczas fazy
realizacji inwestycji, nie wykraczając poza normy przyjęte dla inwestycji budowlanych w małej
skali.
Oddziaływanie w trakcie procesu budowy nie będzie wykraczać poza granice inwestycji,
będących jednocześnie granicą własności Inwestora.
Z uwagi na charakter otoczenia, przeważający rolniczy sposób wykorzystania
przestrzeni, w mozaice z obszarami gospodarki leśnej oraz niewielkie zagęszczenie
zaludnienia (dwa gospodarstwa oddalone o 150-200m), etap budowy nie będzie uciążliwy dla
społeczności lokalnej.
Obszar znajdujący się bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi będzie
powierzchnią biologicznie czynną. Jedyną formą użytkowania przewidzianą w trakcie etapu
funkcjonowania będzie okresowe wykaszanie roślinności w stopniu koniecznym do
zapewnienia prawidłowego funkcjonowanie paneli fotowoltaicznych. Ponadto wszelkie prace
konserwatorskie, w tym okresowe wykaszanie roślinności będzie odbywać się z
uwzględnieniem uwarunkowań fenologicznych oraz wynikających z biologii występujących na
tym obszarze gatunków, w oparciu o wytyczne nadzoru przyrodniczego.
Projektowana farma fotowoltaiczna, jako odnawialne źródło energii przyczyni się do realizacji
założeń dywersyfikacji źródeł energii, racjonalizacji zużycia surowców i materiałów, a także
pośrednio do ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających, zgodnie z wytycznymi
obwiązującej Polityki Energetycznej Polski do 2030r. oraz Projektu Polityki Energetycznej
Polski do 2050r., przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na środowisko, w tym
społeczności lokalnej.
W polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana usytuowana i
wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1000
kWh z zainstalowanego 1 kW mocy (Szymański 2018).
Wariant przyjęty do realizacji wiąże się z uruchomieniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy
docelowo nieprzekraczającej 5 MWp, co w uproszczonym ujęciu umożliwia osiągnięcie
potencjalnej produktywności na poziomie 5 000 MWh / rok.
Przyjmuje się założenie, że emisja CO2 pochodzącego z produkcji energii metodą
konwencjonalną, tzn. uzyskiwaną ze spalania węgla kamiennego, z uwzględnieniem wszelkich
procesów logistycznych, w przeliczeniu na 1 kWh wynosi ca. 800 – 1000g.
Udział energii elektrycznej wyprodukowanej w oparciu o planowaną inwestycję, wiązać się
będzie zatem z ograniczeniem emisji CO2, powstającego podczas produkcji ze źródeł
konwencjonalnych, na poziomie od 4-5 kt. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej wiąże się
również z ograniczeniem innych substancji zanieczyszczających. Zgodnie z przyjętymi
założeniami emisji konwencjonalnych źródeł energii (Marheineke i in. 2000) realizacja
inwestycji może zapewnić w ciągu roku funkcjonowania ograniczenie emisji do atmosfery ok.:
32 t CH4, 5 t NOx, 4,5 t SO2 oraz 1 t pyłów.
Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym, na terenie
obecnie silnie przekształconym w wyniku eksploatacji kruszywa, a także stosunkowo niewielką
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wysokością konstrukcji, oddziaływanie na krajobraz nie wiąże się z pogorszeniem jego
obecnej wartości. Zaplanowany sposób aranżacji przestrzeni zajmowanej przez panele
fotowoltaiczne, z zachowaniem lokalnych walorów przyrodniczych umożliwia realizację
przedsięwzięcia zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.
Ze względu na specyfikę instalacji fotowoltaicznych oraz znaczne oddalenie względem
istniejących inwestycji, mogących wywoływać negatywne oddziaływanie na środowisko
przyrodnicze, nie przewiduje się wystąpienia skumulowanego efektu negatywnych
oddziaływań.
Na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia przyjęto szereg rozwiązań
projektowych, technicznych i technologicznych chroniących środowisko. Wszelkie działania
związane z procesem budowy prowadzone będą zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
uwzględnieniem właściwej organizacji prac budowlanych oraz odrębnymi przepisami
wynikającymi z ich realizacji.

5

PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ
ENERGII

5.1

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę
Na etapie eksploatacji projektowana inwestycja nie będzie wiązać się z poborem wody.
Na etapie realizacji woda dostarczana będzie w ograniczonym zakresie, np. do celów
spożywczych, dla potrzeb obsługi budowy.
5.2

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce
Na etapie realizacji wykorzystany zostanie: beton, stal profilowa, moduły aluminiowe,
żwir, tłuczeń, piasek, stal zbrojeniowa, których stopień zużycia na obecnym etapie przyjęto na
podstawie ogólnych założeń dla tego typu inwestycji.
Elementy składowe poszczególnych ogniw fotowoltaicznych zostaną przywiezione na miejsce
inwestycji w formie gotowej, a na placu budowy zostanie wykonany tylko ich montaż.
5.3

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa
W czasie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie na potrzeby maszyn i
urządzeń pracujących w trakcie realizacji inwestycji. W czasie eksploatacji nie przewiduje się
wystąpienia zapotrzebowania na paliwa.
5.4

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię
Na etapie realizacji szacuje się zapotrzebowanie na energię elektryczną do ok. 50 kWh.
Na etapie realizacji inwestycji energia elektryczna wymagana będzie do zasilania
elektronarzędzi wykorzystywanych przy montażu ogniw fotowoltaicznych. Źródłem prądu
będzie prawdopodobnie agregat prądotwórczy.
Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową.
Na etapie eksploatacji energia elektryczna będzie potrzebna w ilości ok. 1000 kWh na
potrzeby zapewnienia oświetlenia inwestycji i zasilania automatyki oraz urządzeń
diagnostyczno-remontowych podczas przestojów technicznych, przeglądów i remontów.
Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową w fazie eksploatacji.
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6

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Zarówno na etapie realizacji, jak i funkcjonowania inwestycji przewidziano działania
mające na celu minimalizację wpływu na środowisko przyrodnicze.
6.1

Faza realizacji
W fazie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych będą występowały sytuacje typowe dla
procesu budowlanego – robót ziemnych i montażowych. Aby zminimalizować ich wpływ na
środowisko zastosowano niżej wymienione rozwiązania.
1. Realizację przedsięwzięcia planuje się przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków
tj. po 15 sierpnia i przed 15 marca oraz w miarę możliwości sezonem wegetacyjnym,
determinującym aktywność entomofauny.
2. Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym, mającym na celu
wyeliminowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem potrzeb
wynikających z biologii gatunków zwierząt, głównie awifauny oraz batrachofauny,
wykorzystującej w celach rozrodczych, zbiorniki wodne zlokalizowane na obszarze
planowanej inwestycji wraz z bezpośrednim otoczeniem.
3. Sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej w godzinach między 6.00
a 22.00, co przyczynia się do zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem
realizacji przedsięwzięcia.
4. Prace ziemne ograniczać się będą do użycia wiertnicy mocującej metalową konstrukcję
szkieletową z powierzchnią ziemi, bez prowadzenia wykopów, za wyjątkiem wykopów
koniecznych dla stacji transformatorowej oraz linii przesyłowej.
5. Przy rozplantowywaniu ziemi z wykopów odkład będzie wykorzystany poza siedliskami
zbiorników i ich bezpośredniego otoczenia, wyłączonych z zagospodarowania.
6. Ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych pozostające dłuższy czas bez nadzoru
zostaną ogrodzone siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm o wysokości ok. 50 cm,
która będzie wkopana w ziemię celem uniemożliwienia wtargnięcia małych zwierząt.
7. W celu wyeliminowania potencjalnej śmiertelności herpetofauny i małych ssaków
wszelkie wykopy planuje się realizować krótkimi odcinkami, pod nadzorem mającym
na celu kontrolę obecności zwierząt. W przypadku potwierdzenia obecności
uwięzionych osobników zastosowany zostanie odłów przyżyciowo oraz transport do
najbliższego miejsca o zbliżonej charakterystyce siedliskowej. W związku z
koniecznością uzyskania derogacji na odłów gatunków chronionych, wszelkie
czynności nadzoru i ew. działań interwencyjnych będą realizowane przez nadzór
przyrodniczy.
8. Materiały budowlane będą magazynowane w wyznaczonym i przystosowanym do tego
miejscu. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych materiały
budowlane będą przechowywane w kontenerach magazynowych.
9. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej
ochronie akustycznej.
10. Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, będzie wiązała się z emisją
niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. Niemniej w trakcie
realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter krótkotrwały i
lokalny.
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11. W trakcie budowy podjęte zostaną działania zmierzające do zapewnienia należytego
stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania
możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych). W
przypadku awarii Wykonawca prac zobowiązuje się do natychmiastowego wycofania
uszkodzonego sprzętu. Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych będą na
bieżąco usuwane z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna
będzie stale zagwarantowana na placu budowy.
12. Ew. zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń, niemożliwe do
wykonania poza placem budowy, będą wykonywane w miejscach do tego odpowiednio
przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się
zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych.
13. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane
w miejscach do tego wyznaczonych. Odpady będą odbierane przez podmioty
posiadające stosowne zezwolenia, w celu ich dalszego zagospodarowania.
14. W trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Ścieki
bytowe gromadzone będą w szczelnych toaletach przenośnych ze zbiornikami
bezodpływowymi, na bieżąco opróżnianych przez uprawnionego odbiorcę
posiadającego stosowne zezwolenia.
15. Faza realizacji nie wpłynie negatywnie na stan gleb, skład ilościowy
i jakościowy wód powierzchniowych (JCWP) i poziemnych (JCWPd nr 47), a tym
samym cele środowiskowe dla JCWPd nie zostaną zagrożone.
16. Nie przewiduje się tankowania maszyn budowlanych ani przechowywania paliw na
terenie inwestycji.
17. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren inwestycji zostanie
uporządkowany i pozostawiony do naturalnej sukcesji, z uwzględnieniem konieczności
cyklicznego stosowania zabiegów pielęgnacyjnych, utrzymujących stan niskiej
roślinności wokół elementów elektrowni, zapewniających ich prawidłowe
funkcjonowanie.
6.2 Faza eksploatacji
W fazie użytkowania instalacja fotowoltaiczna nie będzie powodowała zagrożenia dla życia i
zdrowia ludzi, a także środowiska naturalnego.
1. W przypadku technologii fotowoltaicznej nie występują emisje zanieczyszczeń
transmitowanych do atmosfery, emisje hałasu, podobnie jak nie jest konieczne zużycie
wody i powstawanie ścieków.
2. W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje się powstawania odpadów, za
wyjątkiem powstających podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, prowadzonych
przez podmioty świadczące takie usługi. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne
zostaną poddane recyklingowi przez specjalistyczne firmy, posiadającym stosowne
zezwolenia w zakresie odbierania i przetwarzania odpadów, a także wpis do rejestru w
zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 (ustawy o odpadach - Dz.U. 2018 poz. 992).
3. Eksploatacja inwestycji nie wiąże się z poborem wody. Nie przewiduje się także
wykonania systemów ujmujących wody opadowe i roztopowe. Będą one swobodnie
infiltrować w głąb profilu glebowego, a z uwagi na zastosowanie bezołowiowych ogniw
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fotowoltaicznych, uznawane są za wody czyste, nieskażone i nie stanowią zagrożenia dla
stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Aby wykluczyć ryzyko oddziaływania na wody gruntowe, jak również powierzchniowe
(obecność w wyrobisku zbiorników wodnych), zaplanowano bezwodny system
czyszczenia paneli (za pomocą szczotek), który nie będzie w związku z tym źródłem
powstawania ścieków.
5. Panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną, co ma na celu
wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych ze zmianą termiki otoczenia, imitacją
powierzchni lustra wody, a także powstawaniem efektu olśnienia. Powłoka antyrefleksyjna
pokrywająca panele zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz
zapobiega niepożądanemu efektowi albedo od powierzchni paneli.
W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą generować negatywnego
oddziaływania na awifaunę, tj. powodować niebezpieczeństwa występowania
śmiertelności osobników wykorzystujących przestrzeń powietrzną nad instalacją, ze
względu na występowanie efektu olśnienia, czy zaburzenia temperatury powietrza wokół
instalacji.
6. Instalacja nie wytwarza dźwięków. Projektowane do zastosowania panele ogniw
fotowoltaicznych nie będą wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji
ogniw. Brak systemu chłodzenia eliminuje zagrożenie wytwarzania hałasu w czasie
eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Chłodzenie będzie odbywać się w sposób
naturalny, przez obieg powietrza w atmosferycznego.
7. Zastosowanie ogrodzenia ażurowego umożliwiającego przemieszczanie się małych
gatunków ssaków, gadów czy płazów w obrębie przedsięwzięcia, zapewni uniknięcie
efektu bariery ekologicznej i zaburzenia migracji.
8. Linia energetyczna odprowadzająca energię z farmy fotowoltaicznej zostanie
umieszczona pod powierzchnią gruntu, w celu wyeliminowania potencjalnego znaczącego
negatywnego oddziaływania wywołanego napowietrznym systemem przesyłowym.
9. Zaplanowano zastosowanie izolacji okablowania oraz wszystkich komponentów, którymi
płynie prąd celem wyeliminowania niebezpieczeństwa wynikającego z możliwości
porażenia prądem elektrycznym. Użycie izolowanego okablowania jest analogiczne jak w
sieci elektrycznej budynków mieszkalnych.
10. Zastosowane zostaną zabezpieczenia przeciwpożarowe (np. wyłącznik nadprądowy),
które w przypadku wystąpienia pożaru instalacji, wywołają odcięcie odpowiednich
elementów elektrowni oraz bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb i ekip
ratunkowych. W celu zabezpieczenia systemu paneli przed powstawaniem
nieprzewidzianych połączeń elektrycznych w trakcie awarii (np. pożaru), grożących
porażeniem zastosowane zostaną dodatkowe środki zabezpieczające w postaci
rozłącznika pożarowego, optymizera, inwertera centralnego lub mikroinwerterów
montowanych przy każdym panelu.
11. Wszelkie prace konserwacyjne planuje się przeprowadzać poza sezonem lęgowym
ptaków.
12. Etap funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej nie wiąże się z utratą cennych siedlisk
przyrodniczych oraz nie wiąże się z zagrożeniem dla rzadkich, cennych i chronionych
gatunków roślin lub zwierząt.
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13. W celu zweryfikowania rzeczywistego wpływu elektrowni fotowoltaicznej na stan
zachowania populacji zwierząt i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem awifauny
pod kątem przyjętych rozwiązań technologicznych (zastosowanie powłok
antyrefleksyjnych, bezwodna technologia czyszczenia, sposób rozmieszczenia paneli itp.)
oraz batrachofauny (pozostawienie kompleksu zbiorników wraz z otoczeniem),
zaplanowano wykonanie 3-letniego, porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego,
którego wyniki zostaną przekazane odpowiednim organom do zaopiniowania.

7

PRZEWIDYWANY RODZAJ I ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI, EMISJA
ZANIECZYSZCZEŃ I WYSTĘPOWANIE INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ
CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

W związku z budową elektrowni fotowoltaicznej zakłada się następujące zużycie
materiałów, surowców, energii i paliw:
Tabela 6. Przybliżone zużycie surowców dla elektrowni solarnej

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Surowiec /materiał/
paliwo
Beton
Stal
Olej napędowy
Woda (do celów socjalnych
i porządkowych)
Energia elektryczna

Przybliżone zużycie dla
elektrowni o mocy do 2
MW
12 m3
25 Mg
9 m3

Maks. prognozowane
zużycie dla
projektowanej elektrowni
30 m3
62,5 Mg
22,5 m3

2,5 m3 / dobę

6,25 m3 / dobę

20 kWh

50 kWh

W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystywania surowców
oraz materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Praca elektrowni nie
wiąże się z powstawaniem odpadów, ścieków, hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza czy
wibracji.
Na etapie budowy farmy fotowoltaicznej wystąpią emisje do powietrza, hałasu oraz powstaną,
konieczne do zagospodarowania odpady.
7.1

Emisja odpadów
Podczas budowy farmy fotowoltaicznej będą powstawały przede wszystkim odpady
związane z montażem poszczególnych elementów składowych elektrowni, tj głównie
opakowania kod: 15 01 (opakowania z papieru i tektury: kod 15 01 01, drewna: kod 15 01 03,
tworzyw sztucznych: kod 15 01 02, z metali: kod 15 01 04, wielomateriałowe: kod 15 01 05,
zmieszane: kod 15 01 06.
Powyższe odpady będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2018 poz.
992). Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie będzie źródłem odpadów, za wyjątkiem
odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi i wymianą uszkodzonych elementów.
Szczegółowy wykaz prognozowanych odpadów i sposoby ich zagospodarowania zawarto w
odrębnym rozdziale.
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7.2

Emisja substancji do powietrza atmosferycznego
Emisje substancji do atmosfery wiążą się z niezorganizowanym wytwarzaniem spalin,
związanych z pracującymi na placu budowy maszynami. Mają one charakter lokalny
i czasowy. W trakcie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych
substancji do atmosfery.
Emisja do środowiska wodno-gruntowego
Emisja do środowiska gruntowego - wodnego może pojawić się wyłącznie w sytuacji
awarii maszyn i urządzeń. W celu uniknięcia przedostania się oleju bądź benzyny
z pojazdów pracujących na terenie budowy, zakłada się użytkowanie maszyn, środków
transportu i urządzeń budowlanych, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. To z kolei
ogranicza ryzyko wycieku, czy awarii.
W czasie eksploatacji elektrowni solarnej w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami olejem transformatorowym wstępnie zaplanowano zastosowanie
„suchego” typu transformatora, który nie zawiera oleju. W związku z powyższym nie ma
potrzeby stosowania dodatkowych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska
gruntowo-wodnego przez zanieczyszczeniami oleju transformatorowego w przypadku awarii.
W przypadku, gdy uwarunkowania techniczne, w tym warunki przyłączenia będą wymagać
zmiany technologii i konieczności zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia
przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodnogruntowego na wypadek
awarii, pod transformatorami znajdować się powinny szczelne misy olejowe, będące w stanie
zmagazynować 100% oleju, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie
przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego.
Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać ścieki zarówno
technologiczne, jak i bytowe, zaś wody opadowe i roztopowe będą spływać powierzchniowo
po panelach do gleby, bez zmiany chemizmu wód opadowych.
7.3

7.4

Emisja hałasu
Hałas będzie związany jedynie z etapem budowy instalacji fotowoltaicznej. Do prac
budowlanych będą wykorzystane następujące maszyny:
− koparka
− spychacz
− ładowarka
− równiarka
− pojazd ciężki o masie ponad 3,5 tony
− pojazdy lekkie o masie poniżej 3,5 tony
− piły mechaniczne oraz kosy spalinowe
− zagęszczarki gruntu
W celu ograniczenia emisji hałasu w fazie budowy elektrowni fotowoltaicznej wszelkie
prace budowlane będą prowadzone w porze dzienne od 6:00 do godziny 22:00. Czynności
związane z udziałem ponadnormatywnych źródeł hałasu zaplanowano do realizacji w
nieuciążliwym dla środowiska przedziale godzin dziennych, w zależności od pory roku
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(miesiąca realizacji fazy budowy), po uprzednim uzyskaniu opinii nadzoru przyrodniczego.
Wykorzystywane maszyny i pojazdy będą posiadać wszelkie atesty, certyfikaty, przeglądy
techniczne, itp. świadczące o sprawności i dopuszczalnej odrębnymi przepisami emisji hałasu.
8

MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
W związku z lokalnym charakterem inwestycji nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
9

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie znajdującym się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu – OChK „Jezioro Głuszyńskie”, powołanego na podstawie art. 23 ust.
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142), mocą uchwały
Nr XX/92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 r. w
sprawie obszarów chronionego krajobrazu - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady
Narodowej we Włocławku (Dz. Urz. WRN Nr 3, poz. 22).
Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie OChK „Jezioro
Głuszyńskie” jest uchwała Nr X/242/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie - Dz. Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2563
2015-08-25).
OChK „Jezioro Głuszyńskie” zlokalizowany jest na obszarze województwa kujawskopomorskiego, w powiecie radziejowskim, na terenie trzech gmin: Bytoń, Topólka i Piotrków
Kujawski. Nadzór nad obszarem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Powierzchnia obszaru wynosi 5935,56 ha.
OChK Jezioro Głuszyńskie pod względem fizyczno-geograficznym położony jest na
obszarze Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego, a pod względem geomorfologicznym leży w
obrębie Wysoczyzny Kujawskiej. Rzeźba powierzchni terenu charakteryzuje się dużym
urozmaiceniem, co wynika z rzeźbotwórczej działalności lądolodu, wód lodowcowych oraz
postglacjalnych procesów erozyjnych. Głównym elementem hydrograficznym jest Jezioro
Głuszyńskie zajmujące powierzchnię 608 ha. Jest to klasyczne jezioro rynnowe
charakteryzujące się wydłużonym kształtem, dużymi i zróżnicowanymi głębokościami oraz
bardzo urozmaiconą linią brzegową i stromymi brzegami.
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Rycina 14 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle OChK „Jezioro Głuszyńskie” (źród. Dz. Urz. Województwa KujawskoPomorskiego - Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2563)

Uzupełnienie sieci wodnej stanowią jeziora: Czarny Bród i Chalno, rzeka Zgłowiączka
/fragment górnego odcinka/ oraz system stawów, drobnych oczek wodnych i cieków.
Zasadniczym składnikiem szaty roślinnej są lasy zajmujące powierzchnię 576 ha, co stanowi
zaledwie 9,6% ogólnej powierzchni oraz ważne z ekologicznego punktu widzenia, kompleksy
łąkowo-bagienne. Podstawą utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona
krajobrazu i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego, w tym: Jezioro Głuszyńskie,
które wraz z przyległym kompleksem bagien stanowi obszar źródłowy rzeki Zgłowiączki,
miejsca ostojowe i lęgowe dla łąkowej, wodnej, trzcinowej awifauny, wyjątkowe walory
krajobrazowe jeziora i terenów do niego przyległych, m.in. kompleks leśny Lasu Orle mający
duże znaczenie ekologiczne dla prawie bezleśnych Kujaw (GDOŚ 2018).
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Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów na terenie OChK „Jezioro
Głuszyńskie” obejmują: zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk i form krajobrazowych
Wysoczyzny Kujawskiej, zachowanie różnorodnej roślinności leśnej, łąkowej, torfowiskowej,
bagiennej i wodnej, ochronę zbiorników wód powierzchniowych (naturalnych, płynących i
stojących) wraz z pasem roślinności okalającej, prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.
Na obszarze OChK Jezioro Głuszyńskie, wprowadza się następujące zakazy, które
mogą odnosić się do przedmiotowej inwestycji:
1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
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, z zastrzeżeniem odstępstwa od katalogu zakazów wymienionych w art.
24 ust.1 ustawy o ochronie przyrody, opisanym w ust. 3, tj.:
„...Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania
na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę
krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu…”
2. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych.
W oparciu o przyjęte założenia projektowe farmy fotowoltaicznej, w tym sposób
zagospodarowania przestrzeni inwestycji, na obecnym etapie nie zidentyfikowano zagrożenia
dla celów ochrony, dla jakich powołano OChK „Jezioro Głuszyńskie”.
Na terenie planowanej inwestycji nie występują również obszary wymagające
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,
a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000.
Obszar nie jest objęty ochroną ujęć wód i ochrony zbiorników wód śródlądowych. Nie
podlega także ochronie uzdrowiskowej.
Na terenie planowanej inwestycji nie zidentyfikowano obszarów o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Obszar planowanej inwestycji nie znajduje się w zasięgu oddziaływania na obszary
wodno-błotne w rozumieniu konwencji ramsarskiej i obszary przyległe do jezior. Nie jest także
położony w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych ani stref ochronnych ujęć wód.
Analizowany obszar poddany jest silnej antropopresji rolniczej, co jest głównym
powodem zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP: PLRW20001727839
„Zgłowiączka - jez. Głuszyńskie, wraz z dopływami”.
Jednolita część wód podziemnych PLGW200047 również obarczona jest ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych, przy czym wiąże się to przede wszystkim
z wytworzeniem leja depresji na potrzeby odwodnienia górniczego (odkrywkowa kopalnia
węgla brunatnego „Odkrywka Tomisławice”) i lokalnych lejów depresji związanych z poborem
wód podziemnych.
Uwzględniając
charakter
przedsięwzięcia,
lokalizację,
rozwiązania
techniczne
i technologiczne, a także zaplanowane działania minimalizujące można stwierdzić, że
planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywie oddziaływać na możliwość osiągnięcia
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celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
ustanowionych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
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W odległości ok. 15 km na N-E od planowanej inwestycji, w miejscowości Torzewo, gm.
Topólka, zaplanowano realizację przedsięwzięcia o zbliżonym charakterze, tj. systemu
wolnostojących paneli fotowoltaicznych, tworzących elektrownię o łącznej mocy do 2MW.
W ramach postępowania administracyjnego, w dniu 13.09.2013r. Wójt Gminy Topólka, wydał
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Instalacji na działkach
nr 177/1, 195/3, i 202 w obrębie geodezyjnym Torzewo, gm. Topólka elektrowni fotowoltaicznej
o łącznej mocy do 2 MW, składającej się z wolnostojących, niezwiązanych z gruntem paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, znak sprawy RGiP-V6220.2.2013. Dla
inwestycji wydano szereg ustaleń dotyczących uwarunkowań technologicznych, mających na
celu zminimalizowanie wystąpienia negatywnego oddziaływania, w tym m. in. zalecenie
dotyczące konieczności przeprowadzenia 3-letniego monitoringu porealizacyjnego wpływu
przedsięwzięcia na środowisko, gł. w aspekcie oddziaływania na awifaunę.
Z uwagi na lokalny zasięg wpływu planowanego przedsięwzięcia, w tym również na awifaunę
oraz ich siedliska nie przewiduje się wystąpienia kumulowania się efektów oddziaływań
przedmiotowej inwestycji oraz projektowanej elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości
Torzewo.
W odległości ok. 2km w kierunku N-W w rejonie m. Bycz, gm. Piotrków Kujawski oraz
ok. 3km w kierunku N-E, w okolicach miejscowości Orle, gm. Orle zlokalizowane są
wolnostojące elektrownie wiatrowe, o mocy 500 i 850 kW.
Potencjalny efekt skumulowanego negatywnego oddziaływania planowanej farmy
fotowoltaicznej oraz ww. elektrowni wiatrowych mógłby mieć miejsce w odniesieniu do
awifauny migrującej. W wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania ww. elektrowni nie
stwierdzono jednak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko i dopuszczono do
ich realizacji. Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma większego znaczenia dla
awifauny migrującej, za wyjątkiem migrantów lokalnych, wykorzystujących obszar planowanej
inwestycji, jako miejsce odpoczynku lub żerowisko. W związku z powyższym nie przewiduje
się zagrożenia w tym obszarze.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu leja depresji odkrywki Tomisławice,
realizowanej przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin”. Ze względu na przyjętą
technologię planowanego przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej oraz zastosowanie rozwiązań
chroniących środowisko, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego
oddziaływania na hydrogeologię, a co za tym idzie, wystąpienia efektu kumulowania się
wpływu z oddziaływaniem generowanym przez ww. kopalnię odkrywkową.
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11 RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ
Nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii elektrowni fotowoltaicznej lub
katastrofy budowlanej. Ewentualne zjawiska naturalne, które mogłyby zakłócić jej prawidłową
pracę będą wiązać się jedynie ze stratami w produkcji energii elektrycznej lub przerwami w
dostawie do siei przesyłowej. Efemeryczne zjawiska atmosferyczne, które mogłyby naruszyć
rozkład paneli (bardzo silne wiatry, zjawiska konwencyjne, gradobicia, wyładowania
atmosferyczne, itp.) mogą wywołać oddziaływanie tożsame z etapem budowy.
Elementy elektryczne, będące częścią stacji transformatorowych będą posiadać wszelkie
zabezpieczenia przeciwpożarowe.
12 PRZEWIDYWANE ILOŚCIACH I RODZAJACH WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYWIE NA
ŚRODOWISKO

12.1 Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych
Ilość powstałych ścieków socjalno-bytowych w całym okresie realizacji inwestycji
wyniesie do ok. 0,1 m3 / okres budowy / 1 os. Na etapie realizacji ścieki bytowe będą
gromadzone w przenośnych szczelnych sanitariatach typu TOI-TOI i okresowo wywożone
przez wyspecjalizowaną firmę.
Na etapie funkcjonowania nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno –
bytowych na obszarze inwestycji.
12.2 Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
Praca planowanej inwestycji nie powoduje powstawania jakichkolwiek ścieków
technologicznych zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.
12.3 Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych
Wody opadowe i roztopowe z terenu zajmowanego przez inwestycję będą wsiąkać
bezpośrednio w grunt działki. Powierzchnia drogi dojazdowej oraz drogi wewnętrzne będą
częściowo przepuszczalne.
12.4 Rodzaje powstających odpadów
12.4.1 Faza realizacji
W trakcie budowy inwestycji dominować będą odpady związane z prowadzeniem prac
budowlanych.
Do odpadów tych należą:
1. Odpady z budowy – urobek ziemny z wykopów, gruz betonowy, kawałki drewna,
tworzywa sztuczne, złom stalowy, odpady kabli elektrycznych.
2. Opakowania – opakowania po materiałach budowlanych wykonane z papieru, metalu,
tworzyw sztucznych.
3. Odpady komunalne - powstawanie odpadów komunalnych związane będzie
z obecnością zatrudnionych przy budowie pracowników, odpady takie to np. torby
papierowe, torby foliowe, opakowania szklane, puszki po produktach spożywczych,
opakowania z tworzyw sztucznych i papieru.
Zestawienie rodzajów kodów odpadów mogących powstać w fazie budowy inwestycji zostało
przedstawione w poniższej tabeli.
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Tabela 7. Zestawienie odpadów mogących powstać w czasie budowy

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kod
odpadu
12 01 02
15 01 01
15 01 02
15 01 04
17 01 01
17 01 82
17 04 05
17 04 11
17 05 04
19 10 02
20 01 39
17 04 02
17 04 02

Rodzaj odpadu
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Inne, niewymienione odpady budowlane
Żelazo i stal
Kable, inne niż wymienione w 17 04 10
Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03
Odpady metali niezależnych
Tworzywa sztuczne
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia
nieczystości
Aluminium

12.4.2 Faza eksploatacji
W trakcie eksploatacji inwestycji przewiduje się możliwość wystąpienia dwóch grup
odpadów, związanych z okresową konserwacja elektrowni fotowoltaicznej, tj. odpadów
niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne.
Odpady niebezpieczne:
− Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż te wymienione
o kodach 16 02 09 - 16 02 12,
Z klasyfikacji odpadów wynika, że inne odpady zawierające rtęć oraz zużyte urządzenia
zawierające niebezpieczne elementy należy zaliczyć do odpadów niebezpiecznych, wobec
powyższego przekazywane będą do wykorzystania lub unieszkodliwienia odbiorcy
posiadającemu stosowne zezwolenia.
Odpady inne niż niebezpieczne - do nich należeć będą:
− Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usunięte,
− Odpady ze stosowania krzemu i jego pochodnych w ogniwach fotowoltaicznych.
Znacząca większość odpadów powstających na terenie inwestycji należy zaliczyć do odpadów
innych niż niebezpieczne.
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Wszystkie odpady powstające na tym etapie będą powstawały w wyniku serwisu elektrowni.
Zgodnie z zasadą przezorności wzięto pod uwagę możliwość występowania odpadów
serwisowych, które jednak z uwagi na niewielką ilość, nie będą magazynowane. Planuje się
ich niezwłoczny transport na składowiska odpadów, bądź do ponownego przetworzenia, przez
wyspecjalizowane podmioty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usunięte przekazane
zostaną specjalistycznym firmom do recyklingu. Gospodarka odpadami będzie się odbywać
zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992).
Zestawienie rodzajów kodów odpadów mogących powstać w fazie eksploatacji inwestycji
zostało przedstawione w tabeli.
Tabela 8. Zestawienie odpadów mogących powstać w fazie eksploatacji

Lp. Kod odpadu
1.

06 08 99

2.
3.

15 01 01
15 01 02
16 02 13*

4.
5.

17 04 11

6.

20 01 36

Rodzaj odpadu
Inne niewymienione odpady (ze stosowania krzemu oraz
pochodnych krzemu)
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione odpady o kodach od 16 02 09 do 16 02 12
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
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13 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 6 Dominująca, przesuszona część wyrobiska ze zbiorowiskami kserotermicznych muraw – teren zaplanowany do
zagospodarowania

Fot. 7 Zbiornik wodny ze strefą szuwarów i zarośli wierzbowych na tle ubogo gatunkowej ok. 30 letniej uprawy leśnej z
dominacją sosny i brzozy, w oddziale 115h
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Fot. 8 Dorosły osobnik żaby zielonej Pelophylax kl. esculentus

Fot. 9 Najniżej położony fragment wyrobiska w otoczeniu ciepłolubnych muraw, zajęty przez kompleks zbiorników
wodnych przeznaczonych wraz z bezpośrednim otoczeniem do pozostawienia w niezmienionym stanie
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Fot. 10 Dorosły samiec gąsiorka Lanius collurio, gatunku wymienionego w zał. I DP

Fot. 11 Samiec gąsiorka czatujący na gałęziach wierzby w otoczeniu największego zbiornika
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Fot. 12 Ubogie murawy napiaskowe poddawane obecnie silnej antropopresji (rozjeżdżanie pojazdami silnikowymi)

Fot. 13 Fragment „Odkrywki Tomisławice” realizowanej przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin”
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