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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

OS.6220.19.2022.AW

Kluczbork, dnia 22 lutego 2023r.

DECYZJA
zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 87, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ust. l i ust. 2 pkt 2 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.
z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOS, a także w związku z §3 ust. l pkt 54
lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 i 155
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., póz.
2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Dąbkowskiego, ul. Cyprysowa 38A,
55-093 Kiełczów z dnia 9 grudnia 2022r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.1.2017.AW z dnia 15 marca 2017r. wydanej przez Burmistrza
Miasta Kluczborka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do
4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370, 371/1
obręb Smardy Górne, gmina Kluczbork, województwo opolskie".99

I.

II.

ORZEKAM

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OS.6220.1.2017.AW z dnia 15 marca
2017r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370, 371/1 obręb Smardy
Górne, gmina Kluczbork, województwo opolskie".

Zmienić decyzję Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OS.6220-1.2017.AW z dnia
15 marca 2017r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370, 371/1 obręb Smardy
Górne, gmina Kluczbork, województwo opolskie", w następujący sposób:

l. W treści orzeczenia, uzasadnienia oraz w załączniku Nr l do decyzji nazwę
planowanego przedsięwzięcia:
„Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370, 371/1 obręb Smardy
Górne, gmina Kluczbork, województwo opolskie"

zastępuje się nazwą:
„Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 13MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na działkach ewidencyjnych nr
341/3, 341/4, 370, 371/1 obręb Smardy Górne, gmina Kluczbork, województwo
opolskie".

2. W treści uzasadnienia oraz w treści załącznika Nr l do decyzji zapis:
„• panele fotowoltaiczne w ilości max 4 x ok. 4000 sztuk, składające się z ogniw
fotowoltaicznych polikrystalicznych lub ogniw fotowoltaicznych monokrystalicznych,
montowanych rzędowo. Nachylenie montowanych paneli fotowoltaicznych będzie
wynosiło od 20 do 40 stopni (±5), skierowanych w kierunku południowym. Moc
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pojedynczego panelu fotowoltaicznego będzie wynosić od 250Wp do 400Wp
w zależności od wybranego producenta;"

zastępuje się zapisem:
„• panele fotowoltaiczne w ilości max ok. 20.000sztuk, składające się z ogniw
fotowoltaicznych polikrystalicznych lub ogniw fotowoltaicznych monokrystalicznych,
montowanych rzędowo. Nachylenie montowanych paneli fotowoltaicznych będzie
wynosiło od 20 do 40 stopni (+5), skierowanych w kierunku południowym. Moc
pojedynczego panelu fotowoltaicznego będzie wynosić do lOOOWp w zależności od
wybranego producenta;".

3. W treści uzasadnienia do decyzji zapis:
„(...) planowana inwestycja polegać będzie na budowie 4 instalacji fotowoltaicznych
o mocy do 1,OMW każda, wraz z liniami elektroenergetycznymi, inwerterami oraz
stacjami transformatorowymi. Łączna moc Zespołu paneli fotowoltaicznych będzie
wynosiła maksymalnie do 4,OMW (4 x do 1,OMW). Każda z czterech instalacji o mocy
do 1,OMW będzie miała możliwość funkcjonowania niezależnie od pozostałych oraz
będzie mogła być wybudowana w innym terminie."

zastępuje się zapisem:
„(...) planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej
o mocy do 13MW, wraz z liniami elektroenergetycznymi, inwerterami oraz stacjami
transformatorowymi oraz magazynami energii.".

4. W treści załącznika Nr l do decyzji zapis:
„Planowana inwestycja polegać będzie na budowie 4 instalacji fotowoltaicznych
o mocy do 1,OMW każda, wraz z liniami elektroenergetycznymi, inwerterami oraz
stacjami transformatorowymi. Łączna moc Zespołu paneli fotowoltaicznych będzie
wynosiła maksymalnie do 4,OMW (4 x do 1,OMW). Każda z czterech instalacji o mocy
do 1,OMW będzie miała możliwość funkcjonowania niezależnie od pozostałych oraz
będzie mogła być wybudowana w innym terminie."

Zastępuje się zapisem:
„Planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 13MW, wraz z liniami elektroenergetycznymi, inwerterami oraz stacjami
transformatorowymi oraz magazynami energii.".

III. Określić następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:
a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego

technicznie sprzętu, eksploatowanego i konsenvowanego w sposób prawidłowy, który
zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw
i płynów technicznych;

b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów,
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód
oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych
(sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć
natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego
gruntu -zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

c) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

d) zachować odpowiednią odległość od cieku wodnego - stacji transformatorowych oraz
magazynów energii min. 50m;

e) zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków
chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
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f) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu
uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-
gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące
w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich
materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-
wodnego;

g) planowane prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej (w tym posadowienia
i wykopy) powinny być prowadzone w okresie od 15 października do 28 lutego (poza
sezonem lęgowym ptaków), a w sezonie lęgowym pod nadzorem ornitologa.
W przypadku stwierdzenia lęgów należy wstrzymać przedmiotowe prace do momentu
opuszczenia gniazda przez pisklęta;

h) podczas grodzenia obszaru inwestycji, pozostawić wolną przestrzeń pod siatką
ogrodzeniową bez podmurówki (siatka ogrodzeniowa powinna być powlekana
w kolorze neutralnym - zielonym lub brązowym i nie posiadać ostrych zakończeń
zarówno od dołu jak i od góry). Przestrzeń pomiędzy powierzchnią gruntu,
a ogrodzeniem powinna wynosić ok. 15-20cm. Umożliwi to migrację drobnych
zwierząt na i poza obszar elektrowni fotowoltaicznej;

i) wykopy (w szczególności przed zasypaniem) sprawdzać pod kątem stwierdzenia
obecności drobnych zwierząt (płazów, gadów, małych ssaków) na terenie budowy.
Następnie niezwłocznie przeprowadzić ich odłowów z obszaru realizacji prac
i wypuszczanie poza obszar realizacji przedsięwzięcia do miejsc, gdzie nie będą
zagrożone;

j) pozostawić tereny pod i pomiędzy modułami do naturalnej sukcesji roślinności;
podkaszanie roślinności pod i pomiędzy modułami powinno być prowadzone nie
częściej niż jest to konieczne, by roślinność nie przerastata-przysłaniając powierzchnię
modułów. Prace na etapie realizacji przedsięwzięcia powinny być prowadzone poza
okresem lęgowym ptaków, lub w tym okresie, ale po uprzedniej weryfikacji czy
występują gniazda. Wykaszanie będzie odbywać się od środka terenu inwestycji na
zewnątrz, przy zachowaniu wysokości koszenia powyżej 15cm. Dopuszczalne
wypasanie owiec.

IV. Pozostałe elementy decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 grudnia 2022r. Pan Marek Dąbkowski, ul. Cyprysowa 38A, 55-093
Kiełczów wystąpił do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.1.2017.AW z dnia 15 marca 2017r. wydanej przez Burmistrza
Miasta Kluczborka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do
4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370, 371/1
obręb Smardy Górne, gmina Kluczbork, województwo opolskie".

Zgodnie z art. 87 ustawy OOŚ „Przepisy niniejszego działu (działu V - przyp. wł.) oraz
działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach.".

Natomiast zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja
ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony.
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Po dokonaniu analizy wniosku w przedmiotowej sprawie, w ocenie organu, spełnione
zostały powyższe przesłanki. Decyzja Nr OS.6220.1.2017.AW z dnia 15 marca 2017r.
o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza ]V[iasta Kluczborka jest decyzją
ostateczną. Natomiast złożenie wniosku o zmianę decyzji przez stronę uznaje się za wyrażenie przez
nią zgody.

Ponadto, za zmianą decyzji przemawia interes strony. Inwestor podjął starania, aby móc
zrealizować inwestycję na tym samym terenie, w tej samej technologii i zajmując tę samą ilość
powierzchni, ale dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń będzie mógł wyprodukować
więcej odnawialnej energii elektrycznej. Brak jest także przepisów szczególnych, które
sprzeciwiałyby się zmianie decyzji.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy
do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. l pkt 2 ustawy OOS jako planowane przedsięwzięcie
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie §3 ust.
l pkt 54 lit. b (tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: l
ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r.,
póz. 1839) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS,
o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony informowano
pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony
postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomieniem Nr OS.6220.19.2022.AW z dnia
21 grudnia 2022r. oraz poprzez obwieszczenie Nr OS.6220.19.2022.AW z dnia 21 grudnia 2022r.
Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego
w Kluczborku oraz na tablicach ogłoszeń.

Natomiast, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS pismem Nr OS.6220.19.2022.AW
z dnia 21 grudnia 2022r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanej zmiany do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 28 grudnia 2022r.
Nr NZ.9022.4.24.2022.MCh wydał opinię sanitarną, w której nie uznał potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr OS.6220.1.2017.AW z dnia 15 marca 2017r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 4MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4,370, 371/1 obręb Smardy
Górne, gmina Kluczbork, województwo opolskie".

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
pismem Nr GL.ZZS.3.435.258.2022.MO z dnia 5 stycznia 2023r. wyraził opinię, że dla zmiany
decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr OS.6220. l.2017.AW z dnia 15 marca 2017r. nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS
określił następujące warunki jego realizacji:
a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie

sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni
zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów,
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz
wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w

4



celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu -zanieczyszczony grunt należy
przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

c) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

d) zachować odpowiednią odległość od cieku wodnego - stacji transformatorowych oraz
magazynów energii min. 50m;

e) zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków
chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;

f) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia
przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod
transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować
100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna
lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Pismem nr WOOS.4220.420.2022.PK z dnia 10 stycznia 2023r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu zawiadomił Burmistrza Miasta Kluczborka, że z uwagi na
skomplikowany charakter sprawy, nie może być ona załatwiona w terminie określonym
w art. 64 ust. 4 ustawy OOS. Planowany termin rozpatrzenia sprawy przewidziano do dnia
24 stycznia 2023r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOS.4220.420.2022.PK z dnia 23 stycznia 2023r. wyraził opinię, że dla zmiany decyzji
Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OŚ.6220. l.2017.AW z dnia 15 marca 2017r. dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370, 371/1 obręb Smardy Górne, gmina Kluczbork,
województwo opolskie" - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko. Jednocześnie, w myśl zapisów art. 64 ust 3a ustawy OOS, wskazał na konieczność
określenia, w decyzji zmieniającej ww. decyzję środowiskową, następujących warunków:
a) planowane prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej (w tym posadowienia

i wykopy) powinny być prowadzone w okresie od 15 października do 28 lutego (poza sezonem
lęgowym ptaków), a w sezonie lęgowym pod nadzorem ornitologa. W przypadku stwierdzenia
lęgów należy wstrzymać przedmiotowe prace do momentu opuszczenia gniazda przez pisklęta;

b) podczas grodzenia obszaru inwestycji, pozostawić wolną przestrzeń pod siatką ogrodzeniową
bez podmurówki (siatka ogrodzeniowa powinna być powlekana w kolorze neutralnym -
zielonym lub brązowym i nie posiadać ostrych zakończeń zarówno od dołu jak i od góry).
Przestrzeń pomiędzy powierzchnią gruntu, a ogrodzeniem powinna wynosić ok. 15-20cm.
Umożliwi to migrację drobnych zwierząt na i poza obszar elektrowni fotowoltaicznej;

c) wykopy (w szczególności przed zasypaniem) sprawdzać pod kątem stwierdzenia obecności
drobnych zwierząt (płazów, gadów, małych ssaków) na terenie budowy. Następnie
niezwłocznie przeprowadzić ich odłowów z obszaru realizacji prac i wypuszczanie poza obszar
realizacji przedsięwzięcia do miejsc, gdzie nie będą zagrożone;

d) pozostawić tereny pod i pomiędzy modułami do naturalnej sukcesji roślinności; podkaszanie
roślinności pod i pomiędzy modułami powinno być prowadzone nie częściej niż jest to
konieczne, by roślinność nie przerastała-przysłaniając powierzchnię modułów. Prace na etapie
realizacji przedsięwzięcia powinny być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, lub w tym
okresie, ale po uprzedniej weryfikacji czy występują gniazda. Wykaszanie będzie odbywać się
od środka terenu inwestycji na zewnątrz, przy zachowaniu wysokości koszenia powyżej 15cm.
Dopuszczalne wypasanie owiec.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zostały
w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ shyierdził, co następuje:
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Marka Dąbkowskiego, ul. Cyprysowa 38A, 55-093

Kiełczów z dnia 9 grudnia 2022r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr OŚ.6220.1.2017.AW z dnia 15 marca 2017r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka,
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a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną praedsięwzięcia, zawierającą
informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że
w ramach zmiany przedsięwzięcia planowana jest:
a) zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do

4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370,
371/1 obręb Smardy Górne, gmina Kluczbork" na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na
działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370, 371/1 obręb Smardy Górne, gmina Kluczbork,
województwo opolskie",

b) zmiana łącznej mocy instalacji fotowoltaicznej z 4MW na 13MW,
c) dobudowa kontenerowych magazynów energii, wewnątrz których oprócz zespołu baterii, które

mogą magazynować energię wyprodukowaną przez instalację, znajdzie się niewielki
transformator, a także urządzenia dostosowujące parametry wychodzącego prądu do
wymaganych w systemie elektroenergetycznym,

d) zmiana ilości paneli fotowoltaicznych z ok. 4.000szt. na ok. 20.000szt. i mocy pojedynczego
panelu z przedziału od 250Wp do 400Wp na wartość do lOOOWp.

Jak wynika z wniosku oraz informacji zawartych w dokumentacji stanowiącej podstawę
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazane wyżej zmiany nie spowodują
zmiany obszaru jej oddziaływania. Inwestor planuje wykorzystanie nowszej technologii, która
umożliwia uzyskanie większej mocy i wybudowanie większej ilości paneli fotowoltaicznych
w obrębie tego samego obszaru i na tej samej powierzchni inwestycji.

Po zmianie zakresu przedsięwzięcia, na przedmiotowym obszarze, zlokalizowana zostanie
farma fotowoltaiczna o mocy do 13MW. Zakłada się możliwość budowy instalacji etapowo, przy
czym każdy etap zaprojektowany będzie w taki sposób, aby każda instalacja posiadała kompletną
infrastrukturę techniczną i aby mogła funkcjonować jako samodzielna, niezależna od innych,
elektrownia. Sumaryczna moc zrealizowanych części nie przekroczy 13MW.

Dokładna ilość paneli fotowoltaicznych oraz pozostałej infrastruktury elektroenergetycznej
zostanie określona podczas wykonywania projektów budowlano-montażowych oraz branżowych
projektów wykonawczych. Inwestor rozważa w przyszłości możliwość dodania do infrastruktury
towarzyszącej w sąsiedztwie stacji transformatorowej kontenera z magazynem energii o mocy ok.
5MWh, dzięki czemu poprawi się stabilność pracy sieci elektroenergetycznej w miejscu
przyłączenia do sieci.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie
kluczborskim, w gminie Kluczbork, na działkach o nr ewid: 341/3, 341/4, 370, 371/1 k.m. 4 obręb
Smardy Górne. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 10,29ha, natomiast
powierzchnia terenu planowanego pod inwestycję wyniesie ok. 9,8ha. Teren przeznaczony pod
inwestycję obecnie zajmują użytki rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w
odległości ok. 170m w kierunku północno-zachodnim od granicy terenu inwestycyjnego.

Na podstawie art. 80 ust. 2 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. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) oraz zgodnie
z zaświadczeniem Nr GNP.6727.384.2022.KK z dnia 20 grudnia 2022r. wydanym przez Burmistrza
Miasta Kluczborka ustalono, że teren, na którym planuje się realizację inwestycji nie jest objęty
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Panele fotowoltaiczne, pokryte będą powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw.
efektu olśnienia, montowane będą na tzw. stołach kotwionych w ziemi. Moduły zostaną pochylone
pod kątem do 45 stopni, a pomiędzy rzędami paneli zachowany zostanie odstęp ok. 3,5m. Wysokość
całkowita instalacji nad ziemią wyniesie do 5m.

Wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne prąd stały przekazywany będzie do
inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie go na prąd przemienny, który następnie
przesyłany będzie liniami niskiego napięcia do stacji transformatorowych podwyższających
napięcie prądu do średniego. W budynku stacji transformatorowej będą znajdowały się: rozdzielnia
SN, rozdzielnia nn, transformatory suche lub olejowe, tablica pomiarowa służąca do pomiaru
wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Nie przewiduje się zastosowania ogrzewania
w stacji transformatorowej.
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Ponadto, planuje się wykonanie nieutwardzonych dróg wewnętrznych oraz placów
postojowych. Teren planowanych farm zostanie ogrodzony oraz wyposażony w system monitoringu
wizyjnego. Teren pomiędzy panelami pozostanie nieutwardzony i będzie stanowić teren zielony.
Elektrownia słoneczna nie wymaga stałej obsługi - będzie monitorowana i zarządzana zdalnie.
Czynności obsługowe i serwisowe, wymagające udziału człowieka, będą wykonywane okresowo.

Jak wynika z wniosku oraz informacji zawartych w dokumentacji stanowiącej podstawę
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie realizacji inwestycji w zakresie
objętym zmianą, wystąpi oddziaływanie akustyczne, związane z wykonywaniem prac budowlano -
montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów. Będzie ono miało charakter
przejściowy i ograniczy się do czasu trwania ww. prac. Ponadto, w celu ograniczenia uciążliwości
akustycznych, przewidziano prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wynikającego ze zmiany decyzji Burmistrza
Kluczborka, hałas pochodzący z transformatorów i inwerterów nie spowoduje przekroczenia
standardów akustycznych na terenach chronionych, które znajdują się w znacznej odległości od
terenu inwestycyjnego.

Na etapie realizacji inwestycji, w zakresie planowanych zmian w decyzji Burmistrza
Kluczborka, najistotniejszym źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza
atmosferycznego będą prace budowlano-montażowe, spalanie paliw w silnikach pojazdów
transportujących materiały służące do budowy oraz roboty ziemne. Emisja ta nie spowoduje
trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i ustanie z chwilą zakończenia prac.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w części objętej niniejszym
postępowaniem, jedynym źródłem emisji substancji do powietrza będzie okresowy ruch pojazdów,
w celu prowadzenia okresowych kontroli i ewentualnych napraw. Farma fotowoltaiczna podczas
eksploatacji, nie jest źródłem emisji substancji do powietrza.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport
wojewódzki za rok 2021, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe
przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Biorąc pod uwagę zakres planowanej zmiany przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na
rodzaj i wielkość emitowanych substancji ocenia się, że praca przewidzianych w ramach
przedsięwzięcia źródeł emisji nie wpłynie w sposób znaczący na stan powietrza atmosferycznego.

Na etapie budowy wnioskowane zmiany nie wpłyną na rodzaj wykonanej pracy, lecz na
przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów oraz paliw. Przewiduje się
zużycie energii elektrycznej w ilości ok. 22,OW/h, paliwa w ilości ok. 12,0m , betonu lub
prefabrykowanych płyt betonowych w ilości ok. 15,0m , stali w ilości ok. 30,OMg.

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawać odpady głównie z grupy 15
(sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, zmieszane odpady opakowaniowe)
z grupy 17 (żelazo i stal, odpady z remontów i przebudowy dróg, mieszaniny metali, kable
zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne, kable inne niż wymienione w 17
05 03, tworzywa sztuczne, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03) oraz
z grupy 20 (niesegregowane odpady komunalne). Wnioskowane zmiany nie będą skutkowały
zmianą sposobu zagospodarowania powstających odpadów. Wykonawca robót będzie
odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia,
w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Podczas eksploatacji planowanej inwestycji będą powstawały odpady z grupy 16 (baterie
i akumulatory, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 16 02 09 do 1602 12),z grupy 17 (żelazo i stal, szkło, kable inne niż wymienione 2 17 04 10,
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 170603) oraz z grupy 20 (niesegregowane
odpady komunalne). W przypadku zużytych baterii z magazynów energii zagospodarowanie
odpadami przebiegać będzie wedle ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Pozostałe odpady nie będą skutkowały zmianą sposobu zagospodarowania powstających odpadów
wedle wnioskowanych zmian. Odpady z etapu eksploatacji będą wywożone przez specjalistyczne
firmy poza teren inwestycji, zbierane selektywnie, zagospodarowane i przekazywane uprawnionym
odbiorcom.
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Zużycie wody na etapie budowy na cele socjalne i porządkowe wynosić będzie ok. 3,0dm3/d.
Ścieki socjalno-bytowe powstające na tym etapie gromadzone będą w szczelnych zbiornikach
będących na wyposażeniu przenośnych toalet, a następnie odbierane przez uprawnione firmy
zajmujące się wywozem nieczystości płynnych.

Na etapie eksploatacji zmianie nie ulegnie sposób czyszczenia paneli fotowoltaicznych,
które będzie polegało na czyszczeniu do dwóch razy w roku, zdemineralizowaną wodą, przy
wykorzystaniu miękkich materiałów i specjalnych szczotek, napędzanych wodą podawaną pod
niskim ciśnieniem z wykorzystaniem środka czyszczącego i opcjonalnie filtrów zmiękczających
wodę. Dopuszcza się również czyszczenie paneli technologią bezwodną.

Wody opadowe i roztopowe oraz ścieki powstające w wyniku czyszczenia paneli będą
spełniały normy jakości i nie przekroczą ustawowych wartości dopuszczalnych dla zanieczyszczeń
wód opadowych i roztopowych. Wody te będą spływały po powierzchni paneli i infiltrowały do
gleby.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza granicami obszarów Natura 2000.
Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest, położony
w odległości 3,10km od niego, obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH
160013, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie RDOŚ w Opolu z dnia
18 maja 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH 160013 - Dz. Urz. Woj. Op. póz. 1131 z póżn.zm.).
W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania
właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk będących przedmiotem ochrony oraz
zidentyfikowano cele działań ochronnych. Ze względu na charakter i lokalizację zamierzenia,
realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych
zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar inwestycji
znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l pkt 1-4, 6-10 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. póz. 916 z późn. zm.), a zatem nie
będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. W bazie danych Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach
planowanego przedsięwzięcia gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt podlegających ochronie
prawnej, jak również siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.
Jednocześnie obszar inwestycji jest obecnie użytkowany jako grunt orny, na którym mogą odbywać
lęgi ptaki krajobrazu otwartego. W związku z powyższym nie można wykluczyć możliwości
gniazdowania ptaków na terenie inwestycji. By zminimalizować możliwość negatywnego
oddziaływania na awifaunę, tak aby zapobiec utracie ptasich lęgów i uniknąć przypadkowego
zabicia osobników dorosłych, określono zasady prowadzenia prac budowalnych. Niewykluczona
jest również obecność na terenie przedsięwzięcia innych małych zwierząt, w związku z czym
w postanowieniu określono warunki realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony
przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących -
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Inwestycja realizowana będzie również poza obszarami o wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu, wskazanymi w dokumencie pn. „Waloryzacja krajobrazu naturalnego
województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony" (K. Badora i K. Badora
2006). Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie o charakterze antropogenicznym
(uprawy rolne). Na terenie planowanej inwestycji nie występują drzewa i krzewy, które będą
podlegać wycince. W związku z czym przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpłynąć na walory
krajobrazowe tego obszaru.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie korytarzy ekologicznych,
tj. korytarzy ekologicznych ponadlokalnych, korytarzy wyznaczonych w 2011 r. przez Instytut
Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, a także korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W związku z powyższym inwestycja nie powinna
wpłynąć negatywnie na utrudnienia w migracji roślin, zwierząt i grzybów w korytarzach
ekologicznych.
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W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając łącznie
uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do
uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na
środowisko przyrodnicze nie będzie znaczący. Analizując zakres planowanych zmian
przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na rodzaj inwestycji, usytuowanie oraz charakter i skalę
nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania
określone w art. 63 ustawy OOS - organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia nie występują:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska

łęgowe oraz ujścia rzek;
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
c) obszary górskie lub leśne;
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód

śródlądowych;
e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
f) obszary przylegaj ące do j ezi or;
g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z Bankiem Danych Lokalnych GUS w roku 2021 gęstość zaludnienia
w odniesieniu tylko do części wiejskiej gminy wyniosła ólos/km .

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie upraw rolnych, otoczonym również innymi
uprawami rolnymi i polami, a więc nie wpłynie na zmianę krajobrazu tego rejonu.

Eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje wystąpienia poważnej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej. Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych
materiałów przedmiotowa inwestycja będzie odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu,
takie jak fale upałów, wiatry i burze, grad lub śnieg. Realizacja inwestycji będzie miała dalekosiężny
i długookresowy korzystny wpływ na klimat, poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię,
pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenie wydobycia nieodnawialnych surowców
energetycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach
spalania paliw, energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
przyczyniając się do ochrony powietrza i klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., póz. 138).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone wystąpieniem
powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Zmiana decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka nie obejmuje zmiany lokalizacji inwestycji
ani jej powierzchni. Według danych zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na terenie
inwestycji oraz w zasięgu jego oddziaływania brak jest innych przedsięwzięć realizowanych lub
zrealizowanych, które mogłyby prowadzić do skumulowania się oddziaływań. Najbliżej
zlokalizowaną farmą fotowoltaiczną jest farma w odległości ok. 800m w kierunku wschodnim od
planowanego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia te nie będą powiązane technologicznie, każde z nich
będzie stanowić odrębną elektrownię słoneczną. Zasięg oddziaływania każdego przedsięwzięcia
będzie ograniczony do terenu, na którym realizowane będzie dane przedsięwzięcie. Stwierdza się
zatem, że nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi
przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne
oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) i odległość od granicy
państwa, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą
zakończenia j ej użytkowania.
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Ponadto, uwzględniając wyżej wymienione rozwiązania i metody ocenia się, iż
przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym
zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych.
Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) zobowiązującym
organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu,
pismem Nr OS.6220.19.2022.AW z dnia 26 stycznia 2023r. oraz poprzez obwieszczenie
Nr OS.6220.19.2022.AW z dnia 26 stycznia 2023r. poinformował strony o zakończeniu
postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie intemetowej BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych
w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła
wniosków.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej
Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, dla której wyznaczono cel
środowiskowy: osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego oraz w zlewni Widawy
w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie
Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część
wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego.

W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia
nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa
w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., póz. 2233
z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry",
przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., póz.
1967).

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że zakres
planowanych zmian inwestycji nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących
powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Reasumując powyższe ustalenia, w zakresie zmian objętych niniejszym postępowaniem, na
podstawie złożonych dokumentów i wymienionych wyżej opinii oraz wymienionych wyżej opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie należy stwierdzić, że planowane zmiany nie spowodują pogorszenia stanu
środowiska oraz orzec jak w sentencji - nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 załącznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r., póz. 2142 z późn. zm.).
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Załączniki:
l. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymują:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
l. Marek Dąbkowski

55-093 Kiełczów, ul. Cyprysowa 38A
2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., póz. 2000 z późn. zm.) w związku
z art. 74 ust. 3 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. z 2022r., póz. 1029
z późn.zm.)

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa l, 45-594 Opole
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. a/a
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BURMfSTRZ MIASTA KLUCZBORKA
wojewodz^.0 „polskie ZAŁĄCZNIK NR l

do decyzji zmieniającej decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach

Nr OS.6220.19.2022.AW z dnia 22 lutego 2023r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 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. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.).

Planowana inwestycja realizowana będzie w województwie opolskim, w powiecie
kluczborskim, w gminie Kluczbork, na działkach o nr ewid: 341/3, 341/4, 370, 371/1 k.m. 4
obręb Smardy Górne. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 10,29ha,
natomiast powierzchnia terenu planowanego pod inwestycję wyniesie ok. 9,8ha. Teren
przeznaczony pod inwestycję obecnie zajmują użytki rolne. Najbliższa zabudowa
mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 170m w kierunku północno-zachodnim od
granicy terenu inwestycyjnego. W ramach zmiany przedsięwzięcia planowana jest:
a) zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do

4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4,
370, 371/1 obręb Smardy Górne, gmina Kluczbork" na „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
i magazynami energii na działkach ewidencyjnych nr 341/3, 341/4, 370, 371/1 obręb
Smardy Górne, gmina Kluczbork, województwo opolskie",

b) zmiana łącznej mocy instalacji fotowoltaicznej z 4MW na 13 MW,
c) dobudowa kontenerowych magazynów energii, wewnątrz których oprócz zespołu baterii,

które mogą magazynować energię wyprodukowaną przez instalację, znajdzie się niewielki
transformator, a także urządzenia dostosowujące parametry wychodzącego prądu do
wymaganych w systemie elektroenergetycznym,

d) zmiana ilości paneli fotowoltaicznych z ok. 4.000szt. na ok. 20.000szt. i mocy
pojedynczego panelu z przedziału od 250Wp do 400Wp na wartość do lOOOWp.

Wskazane wyżej zmiany nie spowodują zmiany obszaru jej oddziaływania. Inwestor
planuje wykorzystanie nowszej technologii, która umożliwia uzyskanie większej mocy i
wybudowanie większej ilości paneli fotowoltaicznych w obrębie tego samego obszaru i na tej
samej powierzchni inwestycji.

Po zmianie zakresu przedsięwzięcia, na przedmiotowym obszarze, zlokalizowana
zostanie farma fotowoltaiczna o mocy do 13MW. Zakłada się możliwość budowy instalacji
etapowo, przy czym każdy etap zaprojektowany będzie w taki sposób, aby każda instalacja
posiadała kompletną infrastrukturę techniczną i aby mogła fuiikcjonować jako samodzielna,
niezależna od innych, elektrownia. Siimaryczna moc zrealizowanych części nie przekroczy
13MW.

Dokładna ilość paneli fotowoltaicznych oraz pozostałej infrastruktury
elektroenergetycznej zostanie określona podczas wykonywania projektów budowlano-
montażowych oraz branżowych projektów wykonawczych. Inwestor rozważa w przyszłości
możliwość dodania do infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie stacji transformatorowej
kontenera z magazynem energii o mocy ok. 5MWh, dzięki czemu poprawi się stabilność pracy
sieci elektroenergetycznej w miejscu przyłączenia do sieci. Panele fotowoltaiczne, pokryte
będą powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. efektu olśnienia, montowane będą
na tzw. stołach kotwionych w ziemi. Moduły zostaną pochylone pod kątem do 45 stopni,
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a pomiędzy rzędami paneli zachowany zostanie odstęp ok. 3,5m. Wysokość całkowita instalacji
nad ziemią wyniesie do 5m.

Wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne prąd stały przekazywany będzie do
inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie go na prąd przemienny, który następnie
przesyłany będzie liniami niskiego napięcia do stacji transformatorowych podwyższających
napięcie prądu do średniego. W budynku stacji transfonnatorowej będą znajdowały się:
rozdzielnia SN, rozdzielnia rm, transformatory suche lub olejowe, tablica pomiarowa służąca
do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Nie przewiduje się zastosowania
ogrzewania w stacji transformatorowej.

Ponadto, planuje się wykonanie nieutwardzonych dróg wewnętrznych oraz placów
postojowych. Teren planowanych fann zostanie ogrodzony oraz wyposażony w system
monitoringu wizyjnego. Teren pomiędzy panelami pozostanie nieutwardzony i będzie stanowić
teren zielony. Elektrownia słoneczna nie wymaga stałej obsługi - będzie monitorowana
i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe, wymagające udziału człowieka, będą
wykonywane okresowo.

W trakcie realizacji inwestycji w zakresie objętym zmianą, wystąpi oddziaływanie
akustyczne, związane z wykonywaniem prac budowlaiio - montażowych, pracą sprzętu
budowlanego oraz transportem materiałów. Będzie ono miało charakter przejściowy i
ograniczy się do czasu tnvania ww. prac. Ponadto, w celu ograniczenia uciążliwości
akustycznych, przewidziano prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wynikającego ze zmiany decyzji Burmistrza
Kluczborka, hałas pochodzący z transformatorów i inwerterów nie spowoduje przekroczenia
standardów akustycznych na terenach chronionych, które znajdują się w znacznej odległości
od terenu inwestycyjnego.

Na etapie realizacji inwestycji, w zakresie planowanych zmian w decyzji Burmistrza
Kluczborka, najistotniejszym źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów do
powietrza atmosferycznego będą prace budowlano-montażowe, spalanie paliw w silnikach
pojazdów transportujących materiały służące do budowy oraz roboty ziemne. Emisja ta nie
spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i ustanie z chwilą zakończenia prac.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w części objętej niniejszym
postępowaniem, jedynym źródłem emisji substancji do powietrza będzie okresowy ruch
pojazdów, w celu prowadzenia okresowych kontroli i ewentualnych napraw. Farma
fotowoltaiczna podczas eksploatacji, nie jest źródłem emisji substancji do powietrza.

Biorąc pod uwagę zakres planowanej zmiany przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na
rodzaj i wielkość emitowanych substancji ocenia się, że praca przewidzianych w ramach
przedsięwzięcia źródeł emisji nie wpłynie w sposób znaczący na stan powietrza atmosferycznego.

Na etapie budowy wnioskowane zmiany nie wpłyną na rodzaj wykonanej pracy, lecz na
przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów oraz paliw. Przewiduje się
zużycie energii elektrycznej w ilości ok. 22,OW/h, paliwa w ilości ok. 12,0m3, betonu lub
prefabrykowanych płyt betonowych w ilości ok. 15,0m3, stali w ilości ok. 30,OMg.

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawać odpady głównie z grupy 15
(sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, zmieszane odpady opakowaniowe)
z grupy 17 (żelazo i stal, odpady z remontów i przebudowy dróg, mieszaniny metali, kable
zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne, kable inne niż wymienione w 17
05 03, tworzywa sztuczne, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 1706 01 i 1706 03) oraz
z grupy 20 (niesegregowane odpady komunalne). Wnioskowane zmiany nie będą skutkowały
zmianą sposobu zagospodarowania powstających odpadów. Wykonawca robót będzie
odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia,
w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Podczas eksploatacji planowanej inwestycji będą powstawały odpady z grupy 16 (baterie
i akumulatory, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
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w 16 02 09do 16 02 12),z grupy 17 (żelazo i stal, szkło, kable inne niż wymienione 2 17 04 10,
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 1706 01 i 17 0603) oraz z grupy 20 (niesegregowane
odpady komunalne). W przypadku zużytych baterii z magazynów energii zagospodarowanie
odpadami przebiegać będzie wedle ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Pozostałe odpady nie będą skutkowały zmianą sposobu zagospodarowania powstających odpadów
wedle wnioskowanych zmian. Odpady z etapu eksploatacji będą wywożone przez specjalistyczne
firmy poza teren inwestycji, zbierane selektywnie, zagospodarowane i przekazywane uprawnionym
odbiorcom.

Zużycie wody na etapie budowy na cele socjalne i porządkowe wynosić będzie ok.
3,0dm /d. Ścieki socjalno-bytowe powstające na tym etapie gromadzone będą w szczelnych
zbiornikach będących na wyposażeniu przenośnych toalet, a następnie odbierane przez uprawnione
firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych.

Na etapie eksploatacji zmianie nie ulegnie sposób czyszczenia paneli fotowoltaicznych,
które będzie polegało na czyszczeniu do dwóch razy w roku, zdemineralizowaną wodą, przy
wykorzystaniu miękkich materiałów i specjalnych szczotek, napędzanych wodą podawaną pod
niskim ciśnieniem z wykorzystaniem środka czyszczącego i opcjonalnie filtrów zmiękczających
wodę. Dopuszcza się również czyszczenie paneli technologią bezwodną.

Wody opadowe i roztopowe oraz ścieki powstające w wyniku czyszczenia paneli będą
spełniały normy jakości i nie przekroczą ustawowych wartości dopuszczalnych dla zanieczyszczeń
wód opadowych i roztopowych. Wody te będą spływały po powierzchni paneli i infiltrowały do
gleby.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW600097, dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego
stanu chemicznego i ilościowego oraz w zlewni Widawy w Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie Stobrawa od źródeł do
Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód, dla której
wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego.

W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia
nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa
w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., póz. 2233
z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry",
przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., póz.
1967).
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