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GD.ZZŚ.5.435.528.2022.AOT 

OPINIA 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy 

Zbójno z dnia 23 września 2022 r. znak OŚN.6220.1.2022 w sprawie wydania opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o  nr 

ewidencyjnych 107/2, 108/7, 108/11, 110, 111, 112, 115, 116 oraz 97/9 w obrębie Rembiocha, gmina 

Zbójno”  

nie stwierdzam 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w. przedsięwzięcia i wskazuję na konieczność 

uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań: 

 

1. Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji 

ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu.  

2. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach 

do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do 

gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.  

3. W celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco 

usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale 

zagwarantowana na terenie prowadzonych robót. 

4. Zaplecze budowy i bazę sprzętową zorganizować w odległości co najmniej 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. 

5. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracji wodnej prace 
budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych 
na gruntach sąsiednich i zachować te urządzenia we właściwym stanie. Dla zachowania ich 
prawidłowego funkcjonowania należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz 
kierunek odpływu wody, a w przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowiązany jest do naprawy 
powstałych uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie ich dotychczasowej funkcji. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 27.09.2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie wpłynął wniosek Wójta Gminy Zbójno z dnia 23 września 2022 r. znak OŚN.6220.1.2022 w 

sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
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techniczną na działkach o  nr ewidencyjnych 107/2, 108/7, 108/11, 110, 111, 112, 115, 116 oraz 97/9 w 

obrębie Rembiocha, gmina Zbójno”. 

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

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

1839), zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.   

 W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się: montaż paneli fotowoltaicznych na działkach 

inwestycyjnych, montaż bezobsługowych abonenckich stacji transformatorowych, montaż bateryjnych 

magazynów energii, przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych, montaż infrastruktury 

telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni. Zabudowa składać będzie się 

z paneli PV montowanych na aluminiowych bądź stalowych stelażach montowanych z pomocą kotew 

wbijanych w ziemię. W ramach projektu planuje się poprowadzić krótką drogę dojazdową o charakterze 

utwardzonym (utwardzenie ziemne lub/i kruszywem), która umożliwi dojazd i montaż prefabrykowanych, 

kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie placu manewrowego.  

 W ramach projektu planuje się usytuowanie do 10 szt. prefabrykowanych stacji transformatorowych. 

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

napięcia), transformator - żywiczny lub olejowy, tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej 

i pobranej energii elektrycznej. Stacja zostanie posadowiona bezpośrednio w wykopie na cienkiej 

warstwie betonu. Do stacji poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone kable strony AC nN instalacji 

oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siecią energetyki zawodowej. W przypadku 

zastosowania transformatora olejowego, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub 

cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorem znajdować się będzie szczelna 

misa olejowa, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju. 

 Materiały budowlane będą dostarczane przez firmy zewnętrzne i magazynowane na wyznaczonym 

do tego miejscu, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych również w kontenerach 

magazynowych. Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska gruntowo – wodnego w czasie realizacji  

związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostały 

resztki materiałów budowlanych, które mogą powodować zanieczyszczenie gruntu. W trakcie budowy 

podjęte będą działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych 

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

benzyna). Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane 

w kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych. Wytworzone odpady będą przekazywane 

podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe, będą przekazane do unieszkodliwienia. 

Odbiorcy odpadów będą sprawdzani pod względem posiadanych pozwoleń zgodnie z ustawą o odpadach. 

Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać ze specjalnie do tego przetransportowanych na 

teren inwestycji kontenerów sanitarnych. 

Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie będzie źródłem emisji ścieków technologicznych ani 

bytowych. Wody opadowe z paneli słonecznych oraz z terenów utwardzonych odprowadzane będą do 

gruntu poprzez spływ powierzchniowy. Rozważa się dwa sposoby mycia paneli fotowoltaicznych. Pierwszy 

polega na myciu paneli wodą demineralizowaną doprowadzoną na teren inwestycji w specjalnie do tego 

przeznaczonych beczkowozach. Nie planuje się użycia detergentów, a jedynie czystej wody, która może 

być odprowadzana bezpośrednio do gruntu. W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą również używane 

żadne pestycydy, środki ochrony roślin, nawozy. Drugi sposób oparty jest o zastosowanie technologii 
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bezwodnej opartej na specjalnych szczotkach. Czyszczenie w tym systemie oparte jest o obrotowe szczotki 

montowane na stałe w prowadnicach wzdłuż paneli. Jest ono w pełni automatyczne i sterowane przez 

sygnał z komputera kontrolującego właściwości optyczne paneli. 

  Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 

stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących 

jednolitych części wód: 

− JCWP rzecznej RW200017289529 Dopływ z jez. Słupno – naturalna część wód, o złym stanie 

ogólnym, niemonitorowana. JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, którymi są dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. JCWP stanowi 

również obszar chroniony, przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022, poz.916), dla 

których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego 

cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną powołania obszaru.   

− JCWPd PLGW200039 - o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), 

niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego 

stanu ilościowego oraz chemicznego. 

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani obszarze 

ochronnym zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych i na obszarach wodno-błotnych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów 

szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2021r., poz. 2233). 

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje 

się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na 

realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. poz. 

1911 i 1958). 

 

Aneta Markowska  
    Z-ca Dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno (ePUAP)  

2. ZZŚ aa 


