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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSI�WZI�CIA 

opracowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o 

udost�pnianiu informacji  o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie 

�rodowiska oraz   o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pó�n. 

zm.)  

Nazwa zadania: 

Budowa Farmy fotowoltaicznej JEDWABNO o mocy  do 1,0 MW i powierzchni                              

do 1,50 ha, trafostacji, przył�cza kablowego, konwerterów, inwerterów, dróg wewn�trznych, 

ogrodzenia, itp., na  działkach  nr 31/1 i 31/2 poło�onych w obr�bie ewidencyjnym 0006 

Jedwabno gm. Lubicz, powiat toru�ski.   

Inwestorem projektowanego przedsi�wzi�cia jest: 

SOLCIECH  sp. z o.o.   

Nowy Ciechocinek 20 F 

            87-720 Ciechocinek

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi�wzi�cia:

Planowane przedsi�wzi�cie - budowa Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNO o mocy do 1,0 

MW, trafostacji, przył�cza kablowego, konwerterów, inwerterów, dróg wewn�trznych, 

ogrodzenia, itp.,  w celu produkcji energii elektrycznej, b�dzie zajmowa� do 1,50 ha 

powierzchni działek w miejscowo�ci Jedwabno, gmina Lubicz. 

Planowana inwestycja polegaj�ca na budowie Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNO 

zakwalifikowana jest jako przedsi�wzi�cie mog�ce potencjalnie znacz�co oddziaływa� na 

�rodowisko – zgodnie  z § 3 ust. 1 pkt 52 lit b  rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia                        

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko 

(Dz.U. z 2013, poz. 817) jako:  

� „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 

magazynowa, wraz z towarzysz�c� jej infrastruktur�, o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej ni�: 1 ha na obszarach innych ni� wymienione w lit. a” 

Teren analizowanych działek według wypisu z rejestru gruntów o niepełnej tre�ci  

zakwalifikowany jest jako: 

Działka nr 31/1 o powierzchni 12,49  ha 
Grunty orne     - R IIIb     -  0,24 ha, 

Grunty orne     - R VIa     -  4,16 ha, 

Grunty orne     - R VIb     -  1,43 ha, 

Grunty orne     - R V     -  1,07 ha, 

Sad     - S-RV -  0,33 ha, 

Pastwiska trwałe   - PS V     -  4,98 ha, 

Grunty rolne zab.   - B-R V         -  0,19 ha, 

Nieu�ytki    -  N  -  0,09 ha, 
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Wła�cicielem działki s�: Lorenc Tomasz (s. Stanisława i Ireny) i  Lorenc Jadwiga (c. Edwarda i Ireny) 

zamieszkali w miejscowo�ci  Jedwabno. 

Działka nr 31/2 o powierzchni 1,35 ha 

Grunty orne     - R V     -  1,20 ha, 

Grunty orne     - R VI     -  0,12 ha, 

Grunty rolne zab.   - B-R V         -  0,03 ha, 

Wła�cicielem działki jest: Górski Robert (s. Zbigniewa i Karoliny) zamieszkały Jedwabno. 

Teren pod planowane  przedsi�wzi�cie  nie jest obj�ty obowi�zuj�cym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

S�siedztwo przedmiotowych działek  nr 31/1 i 31/2 stanowi� działki wykorzystywane 

rolniczo. 

Wytwarzana przez Farm� Fotowoltaiczn� energia elektryczna b�dzie przesyłana poprzez 

własn� stacj� transformatorow� i lini� kablow�, do przebiegaj�cej przez działk� nr 31/2

napowietrznej linii �redniego napi�cia.  

Działki inwestycyjne
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Najbli�ej poło�one od inwestycji zabudowania mieszkalne i gospodarcze wyst�puj� w odległo�ciach: 

� w kierunku zachodnim  225,0 m, 

� w kierunku północnym  250,0 m, 

� w kierunku południowym 225,0 m 

  

Przedmiotem przedsi�wzi�cia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej  

do 1,0 MW, na powierzchni do 1,50 ha,  któr� stanowi� b�d� nast�puj�ce elementy:
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• ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na konstrukcjach stalowych (stela�ach) 

posadowionych bezpo�rednio w gruncie lub konstrukcji wsporczej, 

• kontenerowa prefabrykowana stacja transformatorowa SN/nN 15/0, 4 kV 

• drogi wewn�trzne wg potrzeb  

• przył�cza w postaci kablowej linii zasilaj�cej �redniego napi�cia SN – 15 kV, 

• sieci kablowych niskiego napi�cia nN 0,4 kV sieci teletechnicznych                                        

i telekomunikacyjnych, ł�cz�cych poszczególne elementy elektrowni, zgodnie                        

z ostatecznymi potrzebami, 

• inne niezb�dne elementy zwi�zane z budow� i eksploatacj� elektrowni fotowoltaicznej 

np. konwertery, inwertery, 

• ogrodzenie terenu inwestycji. 

Otoczenie projektowanego przedsi�wzi�cia 

Powierzchnia analizowanego obszaru jest płaska, wokoło tereny wykorzystywane rolniczo z 

rozproszon� zabudow� mieszkaniow� i zagrodow�.  

- obsługa komunikacyjna   

• lokalizacja wjazdu i wyjazdu, dost�p do drogi publicznej  

– wjazd i wyjazd na teren Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNO odbywa� si� b�dzie z 

drogi powiatowej poprzez utwardzon� drog� gminn� i dalej drog� poln� stanowi�c�
dojazd do gospodarstwa.  

•  ilo�� miejsc parkingowo-postojowych na terenie obj�tym inwestycj� - nie planuje si�   
i na obszarach przyległych -  nie planuje si�,

• ilo�� samochodów osobowych  - w trakcie realizacji przedsi�wzi�cia w celu dowozu 
pracowników do monta�u elementów konstrukcyjnych nast�pi ruch kilku samochodów 

na dob�. Po zrealizowaniu przedsi�wzi�cia ruch pojedynczych pojazdów odbywa� si�

b�dzie kilka razy w roku w czasie prac konserwacyjno – serwisuj�cych.  

• ilo�� samochodów ci��arowych i innych pojazdów – w trakcie realizacji 
przedsi�wzi�cia w celu dowozu elementów konstrukcyjnych nast�pi ruch kilku 

samochodów ci��arowych na dob�. Po zrealizowaniu przedsi�wzi�cia nie przewiduje 

si� ruchu pojazdów ci��arowych.

Miejsce lokalizacji przedsi�wzi�cia charakteryzuje: 

1. W s�siedztwie planowanego przedsi�wzi�cia oraz w bezpo�rednim zasi�gu jego 

oddziaływania nie s� zlokalizowane dobra kultury poddane ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

162 poz. 1568 z pó�n. zm.). 

2. Najbli�sze obszary Natura 2000 znajduj� si� w odległo�ci:    

• 8,2 km  -  Dolina Dolnej Wisły i Nieszawska Dolina Wisły;  

• 0,8 km  - Dolina Drw�cy. 

3. Najbli�ej poło�one formy przyrody obj�tej ochron� –  

• inwestycja poło�ona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drw�cy, 

4. W s�siedztwie planowanego przedsi�wzi�cia oraz w zasi�gu jego oddziaływania nie s�  
    zlokalizowane obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o lasach. 

5. W s�siedztwie planowanego przedsi�wzi�cia oraz w zasi�gu jego oddziaływania nie s�  
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    zlokalizowane obiekty uzdrowiskowe i sanatoryjne podlegaj�ce przepisom ustawy o   

   uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomo�ci, a tak�e obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomo�ci szat� ro�linn�

2.1. Charakterystyka obszaru  

Analizowany obszar poło�ony jest w centralnej cz��ci województwa kujawsko - pomorskiego 

w powiecie toru�skim i w �rodkowo-zachodniej zachodniej cz��ci gminy Lubicz. 

Według podziału fizyczno - geograficznego Polski (J. Kondrackiego 1988) obszar gminy 

Lubicz poło�ony jest w obr�bie makroregionu: Pojezierze Chełmi�sko-Dobrzy�skie w 

zasi�gu trzech jednostek fizycznogeograficznych, tj. Kotliny Toru�skiej (południowa cz���
gminy), Pojezierza Chełmi�skiego (północno-zachodnia cz���) oraz Doliny Drw�cy 

(wschodnia cz��� gminy). 

2.1.1 Budowa geologiczna 

Budowa geologiczna to przede wszystkim osady czwartorz�dowe, których mi��szo�� jest 

zró�nicowana i waha si� od kilkudziesi�ciu do ponad 100 m. Poziom czwartorz�dowy 

zbudowany jest z dwóch lub trzech poziomów glin morenowych przedzielonych seriami 

mi�dzymorenowymi. Mi��szo�ci poszczególnych warstw nie przekraczaj� najcz��ciej 

kilkunastu metrów. Plejstocen reprezentowany  jest  przez gliny morenowe i ró�nofrakcyjne 

piaski. Natomiast osady holoce�skie, wypełniaj�ce dna obni�e� terenowych, to głównie osady 

organogeniczne (torfy, gytia i namuły).    Podło�e podczwartorz�dowe zbudowane jest z 

utworów plioce�skich i mioce�skich. Osady plioce�skie wykształcone s� w postaci iłów, 

mułków, piasków pylastych i w�gla brunatnego. Osady mioce�skie to przede wszystkim 

mułki i iły. Mi��szo�� osadów trzeciorz�dowych jest zró�nicowana i si�ga kilkudziesi�ciu 

metrów. Utwory oligoce�skie wyst�puj� na omawianym obszarze lokalnie, głównie w cz��ci 

północno-zachodniej (P�dzewo, Zławie� Wielka) i wschodniej (Jedwabno, Rogówko).

Dno doliny Drw�cy buduj� przede wszystkim piaski i �wiry genezy wodnolodowcowej. W 

dnie doliny wykształcił si� klasyczny dla pradolin i dolin rzecznych system poziomów 

terasowych. Dolina Drw�cy zaczynała si� kształtowa� podczas postoju czoła ostatniego 

l�dolodu skandynawskiego na linii moren w�brzeskich, a wi�c ma charakter pradolinny. 

Teren gminy Lubicz charakteryzuj� dwa typy krajobrazu, wysoczyzny morenowej i 

krajobrazu dolinnego rzek Wisły i Drw�cy. Wysoczyzna morenowa przewa�nie płaska lub 

lekko falista wznosi si� �rednio 85-90 m n.p.m. Zabudowana jest z gliny i pisaków 

zwałowych. Wysoczyzn� urozmaicaj� niewielkie zagł�bienia wytopiskowe, których dna s�
cz�sto podmokłe lub wypełnione wod� oraz w�ska i płytka dolina Strugi Toru�skiej. 

Powierzchnia wysoczyzny oddzielona jest od doliny Wisły i doliny Drw�cy załomem o 

zmiennej wysoko�ci (od 15m w rejonie Lubicza Dolnego do 30 m w rejonie Krobi czy 

Brzezinka) i zró�nicowanym zachyleniu stoków. Dna doliny, zarówno Wisły, jaki i Drw�cy 

łagodnie obni�aj� si� w kierunku koryt rzek. Cały obszar został ukształtowany w okresie 

wycofywania si� l�dolodu zlodowacenia bałtyckiego, stadium pozna�skiego. 

2.1.2.   Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne 

Pod wzgl�dem hydrograficznym przewa�aj�ca cz��� obszaru gminy a zarazem analizowany 

teren znajduje si� w zlewni rzeki Drw�cy przyjmuj�cej szereg dopływów jak: Strug�
Rychnowsk�, Jordan, Strug� Lubick� i Bywk�. Zachodnia cz��� gminy poło�ona jest w 
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zlewni Strugi Toru�skiej, a tylko niewielkie fragmenty w południowej cz��ci gminy znajduj�
si� w obr�bie zlewni Strugi i Jordan i przyrzecza Wisły. 

Obszar gminy Lubicz jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Najwi�kszym 

jeziorem na terenie gminy jest akwen w Józefowie o powierzchni około 4,4 ha. Poza tym na 

terenie gminy znajduje si� szereg niewielkich �ródpolnych „oczek” wodnych wypełniaj�cych 

dna zagł�bie� wytopiskowych. 

Czwartorz�dowy system wodono�ny jako najbardziej zasobny, na terenie gminy jest 

podstawowym �ródłem zaopatrzenia w wod� uj�� dla celów pitnych i gospodarczych.  

Równie� zaopatruj�ce mieszka�ców Torunia uj�cie Jedwabno czerpie wod� z 

czwartorz�dowych poziomów wodono�nych. Wyst�puj�ce na analizowanym terenie wody 

plejstoce�skie zwi�zane s� z osadami piaszczysto-�wirowymi serii mi�dzymorenowej  

zalegaj� na gł�boko�ci od kilkunastu do kilkudziesi�ciu metrów. 

W rejonie uj�cia Jedwabno  pi�tro czwartorz�dowe tworzy jedna warstwa wodono�na o 

swobodnym zwierciadle. Warstw� tworz� piaski o ró�nej granulacji, cz�sto ze �wirem i 

otoczakami. Mi��szo�� warstwy wodono�nej wynosi �rednio 20 m. 

2.1.3    Usytuowanie inwestycji wzgl�dem zlewni i jednolitych cz��ci wód (powierzchniowych  

i podziemnych) 

Teren, pod zamierzenie inwestycyjne polegaj�ce na „budowie Farmy Fotowoltaicznej 

JEDWABNO o mocy do 1,0 MW i  powierzchni do 1,50 ha, trafostacji, przył�cza kablowego, 

konwerterów, inwerterów, dróg wewn�trznych, ogrodzenia, itp.,  na działkach  nr 31/1 i 31/2 

poło�onych w obr�bie  Jedwabno” znajduje si� w obszarze dorzecza Wisły, dla którego 

opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyj�ty Uchwał�
Rady Ministrów z  dnia 22 lutego 2011 r. (MP z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Jest to obszar  jednolitej cz��ci wód podziemnych (JCWPd:40) oznaczony europejskim 

kodem PLGW240040  zaliczonym dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły, administrowany 

przez RZGW w Gda�sku.

JCWPd zajmuje 7539,5 km
2
 powierzchni. Odpowiadaj�ce powierzchniowo SCWP: dla 

analizowanego przedsi�wzi�cia DW0306. Ekoregion: Równiny Wschodnie 

W ww. planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilo�ciowy i jako�ciowy JCWPd 

40 oceniono jako dobry. 

Ocena ryzyka niespełnienia celów �rodowiskowych: niezagro�ona.  

Zgodnie z ustaw� Prawo wodne i Ramow� Dyrektyw� Wodn� celem �rodowiskowym dla 

jednolitych cz��ci wód podziemnych jest:

 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszcze�; zapobieganie 

pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ochrona i podejmowanie działa� naprawczych, a tak�e 

zapewnienie równowagi pomi�dzy poborem  a zasilaniem tych wód, tak aby osi�gn�� ich 

dobry stan. 

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane b�dzie w obszarze jednolitych cz��ci wód 

powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200018289792 – o nazwie 

Dopływ z Brze�na.  

Jest to Scalona cz��� wód: DW 0306, Region wodny: Dolna Wisła, Obszar dorzecza: Kod: 

2000, nazwa: obszar dorzecza Wisły, RZGW w Gda�sku Ekoregion: wg. Kondrackiego: 

Równiny Wschodnie, Typ JCWP: Potok nizinny �wirowy (18),  Status: naturalna cz��� wód 

W oparciu o rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cz��ci wód powierzchniowych oraz �rodowiskowych 
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norm jako�ci dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) w PGW: stan JCWP 

oceniono jako zły,  ocena ryzyka nieosi�gni�cia celów �rodowiskowych: niezagro�ona. 

Celem �rodowiskowym dla jednolitych cz��ci wód powierzchniowych niewyznaczonych jako 

sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych 

cz��ci wód powierzchniowych, tak aby osi�gn�� dobry stan tych wód. 

Nie mniej jednak nowoczesne rozwi�zania techniczno-technologiczne, które b�d� uj�te w 

projekcie budowlanym planowanej inwestycji, spowoduj�, �e budowa i eksploatacja 

przedsi�wzi�cia nie b�dzie powodowała dopływu zanieczyszcze� zarówno do wód 

podziemnych jak i powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu 

chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych, jak równie� nie b�dzie miała 

negatywnego wpływu na cele �rodowiskowe dotycz�ce stanu ilo�ciowego tych wód. 

Analizowany teren przeznaczony pod inwestycj� nie zalega nad Głównym Zbiornikiem Wód 

Podziemnych.  

2.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomo�ci

Pokrycie nieruchomo�ci szat� ro�linn�

Obecnie teren działek przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne jakim jest  –„budowa 

Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNO o mocy do 1,0  MW i  powierzchni do 1,50 ha,

trafostacji, przył�cza kablowego, konwerterów, inwerterów, dróg wewn�trznych, ogrodzenia, 

itp.,  na działkach  nr 31/1 i 31/2 poło�onych w obr�bie  Jedwabno” wykorzystywany jest w 

wi�kszo�ci rolniczo. Na działce nr 31/1 w �rodkowej jej cz��ci  wyst�puj� zabudowania 

gospodarcze wraz z sadem. Natomiast w północnej jej cz��ci wyst�puj� nieu�ytki, niewielki 

ciek poro�ni�ty krzewami li�ciastymi. Znaczn� powierzchni� działki zajmuje pastwisko. Na 

działce inwestycyjnej nr 31/2 zabudowania wyst�puj� w północno-zachodniej jej cz��ci 

pozostała powierzchnia wykorzystywana jest rolniczo. Działki s�siednie obecnie równie�
u�ytkowane s� rolniczo. Grunty orne wykorzystywane s� pod zasiewy zbó� i kukurydzy w 

uprawach w cyklu rocznym.  

Planowana elektrownia fotowoltaiczna pobudowana b�dzie w zachodniej cz��ci działki  nr 

31/1 na glebach słabszych, nieu�ytku i pastwisku, natomiast podziemna linia kablowa 

przebiega� b�dzie przy południowej granicy działki nr 31/2.  

Na działkach  inwestycyjnych, miedzach oraz pasie przydro�nym i zdominowanym przez 

u�ytki rolne otaczaj�cym obszarze wyst�puje ro�linno�� upraw rolnych oraz ro�linno�� ł�k i 

pastwisk - gatunki zbo�owe i pastewne. Terenom upraw rolniczych towarzysz� zespoły 

ro�linno�ci segetalnej i ruderalnej 

Wyró�nia si� 2 zasadnicze zbiorowiska:  

� segetalne -  zbiorowiska chwastów w uprawach polowych,  

� ruderalne zasiedlaj� nieu�ytki, otoczenie zabudowa�,  przydro�a, 

przychacia,  przypłocia, wysypiska odpadów, gruzowiska, rowy, brzegi 

regulowanych cieków).  

Spo�ród 81 gatunków �ci�le zwi�zanych z uprawami (tzw. chwasty segetalne), ponad 30 

stanowi� gatunki typowe dla upraw zbo�owych.  

Cykle �yciowe chwastów segetalnych s� dostosowane do cykli �yciowych ro�liny, któr�
zachwaszczaj�, np. chwasty ozime zachwaszczaj� ro�lin� uprawn� ozim�. Wi�kszo��
chwastów segetalnych to gatunki, które dostały si� do gleby najcz��ciej wraz z nasionami 

uprawianych ro�lin - maj� cykl �yciowy zbli�ony do ro�lin uprawnych, w�ród których �yj�. 
Niektóre ich gatunki wygin�ły ju� zupełnie w Polsce, inne, jak np. k�kol polny, miłek letni s�
tak rzadkie, �e znajduj� si� na granicy wygini�cia. 

Chwasty ruderalne - same jako takie nie s� szkodliwe, lecz mog� z tych "ruderalnych" miejsc 

rozprzestrzenia� si� na plantacje, mog� po�redniczy� w rozprzestrzenianiu si� chorób i 
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szkodników. Mo�na jednak stwierdzi�, �e ich obecno�� na terenach nie uprawianych mo�e 

mie�  te� pozytywne aspekty np.: zatrzymywanie pyłów, zanieczyszcze�, zacienianie gleby w 

miejscach o mocnej wystawie słonecznej, po�rednio przyczyniaj� si� wraz zadrzewieniami do 

tworzenia mikroklimatu i ochrony gleby. Niektóre gatunki synantropijne wyst�puj� zarówno 

w �rodowiskach segetalnych i ruderalnych. 

Na nieu�ytkach i pastwisku wyst�puj� zbiorowiska ro�lin trawiastych, motylkowych i zioła. 

Oddziaływanie Farmy Fotowoltaicznej na szat� ro�linn� b�dzie miało miejsce wył�cznie na 

etapie inwestycyjnym.  

Na terenie bezpo�redniej lokalizacji przedsi�wzi�cia b�dzie  zlikwidowana aktualnie 

wyst�puj�ca ro�linno��.  Zniszczenie szaty ro�linnej nast�pi tak�e w trakcie prowadzenia prac 

przy układaniu kabla przesyłowego.  

Powierzchnia inwestycji, po jej zrealizowaniu mo�e by� wykorzystywana do uprawy ro�lin 

cieniolubnych. Gatunki ro�lin zostan� dobrane po konsultacji ze specjalist�. 
W obr�bie zaj�tego pod inwestycj� terenu do 1,50 ha zmianie ulegnie technologia uprawy, z 

typowo zmechanizowanej na r�czn�, b�d� w niewielkim stopniu zmechanizowan�. 
Farma Fotowoltaiczna nie b�dzie zagra�a� istniej�cej w otoczeniu ro�linno�ci, poniewa�

ogniwa fotowoltaiczne nie oddziaływaj� negatywnie na szat� ro�linn�. 

2.3. Charakterystyka  planowanego przedsi�wzi�cia

Planowana inwestycja – „budowa Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNO o mocy do 1,0 MW i  

powierzchni do 1,50 ha, trafostacji, przył�cza kablowego, konwerterów, inwerterów, dróg 

wewn�trznych, ogrodzenia, itp.,  na działkach nr 31/1 i 31/2 poło�onych miejscowo�ci 

Jedwabno” zmieni przeznaczenie i dotychczasowy sposób ich u�ytkowania zwłaszcza działki 

nr 31/1, która aktualnie posiada status gruntów rolnych o niskiej klasie bonitacyjnej, oraz 

nieu�ytku.  

Pod planowan� inwestycj� zaj�te b�dzie ponad 10,8 % ogólnej powierzchni działek (12,0% 

pow. działki nr 31/1), które b�d� wył�czone z intensywnego u�ytkowania rolniczego. 

Pozostała cz��� terenu mo�e by� nadal u�ytkowana rolniczo bez uszczerbku dla zdrowia i 

zysków.  

Zgodnie z koncepcj� inwestora planowane przedsi�wzi�cie b�dzie polegało na wybudowaniu 

paneli fotowoltaicznych, w ilo�ci wynikaj�cej z uzyskania wielko�ci mocy nominalnej, w 

zale�no�ci od przyj�tej mocy znamionowej pojedynczego panela jak i dost�pnego obszaru 

terenu, który okre�lono na poziomie do 1,50 ha. Zamontowania paneli fotowoltaicznych 

b�dzie: w formie konstrukcji wsporczej z ekspozycj� paneli pod k�tem 15
o
 -  40

o 
 lub na 

konstrukcjach stalowych przystosowanych do ruchu obrotowego z osi� centraln� umieszczon�
na palach posadowionych w gruncie. 

Jeden transformator b�dzie usytuowany w �rodkowo-wschodniej cz��ci farmy fotowoltaicznej 

w odległo�ci około 270,0 m od s�siedzkiej zabudowy mieszkaniowej w kierunku zachodnim i 

około 350,0 m w kierunku północnym.  

Zastosowanie prawidłowych rozwi�za� projektowych, technicznych i technologicznych, 

zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz wła�ciwa organizacja prac 

budowlanych zapewni ochron� �rodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsi�wzi�cia. 

Po zako�czeniu prac budowlano-monta�owych teren wokół inwestycji  b�dzie ogrodzony i 

przywrócony do stanu pierwotnego, ewentualne straty w szacie ro�linnej w miar� mo�liwo�ci 

zostan� odtworzone.  

Po ogrodzeniu terenu inwestycji w miejscach mo�liwych zwłaszcza od strony zachodniej i 

północnej (gdzie na s�siednich działkach wyst�puje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza) 



9 

posadzony zostanie pas zieleni ró�nej wysoko�ci. W ramach zieleni izolacyjnej b�d�
nasadzenia rodzimymi gatunkami ro�lin  zgodnych z typem siedliska na tym terenie. Ziele�
b�dzie nie tylko pasem ochronnym ale tak�e  poprawi walory estetyczne. Ziele� posadzona 

b�dzie wzdłu� ogrodzenia inwestycji. 

Zabudowania mieszkalne i gospodarcze wła�ciciela gruntu otoczone s� sadem tak�e nie 

b�dzie zachodziła potrzeba obsadzania zieleni�. 

W miejscu planowanej inwestycji oraz w strefie oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego 

nie wyst�puj� gatunki ro�lin i zwierz�t, oraz siedliska przyrodnicze, które mogłyby zosta�
zniszczone w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji. Na działce obj�tej analiz� nie 

wyst�puj� gatunki zwierz�t wymienione w II zał�czniku Dyrektywy Siedliskowej oraz 

gatunki ptaków wymienionych w I zał�czniku Dyrektywy Ptasiej. 

♦ Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono gatunków ro�lin znajduj�cych si� na 
listach programu Natura 2000, jak równie� nie wyst�puj� gatunki  ro�lin i grzybów 

obj�tych w Polsce ochron� gatunkow�. 

♦ Na działkach przeznaczonych pod  niniejsze przedsi�wzi�cie nie wyst�puj� siedliska 
przyrodnicze, ani inne formy ochrony przyrody.  

♦ Na terenie przeznaczonym pod farm� fotowoltaiczn� nie ma �adnych drzew ani 
krzewów które nale�ałoby usun�� w zwi�zku z realizacj� przedsi�wzi�cia. 

W strefie oddziaływania planowanej inwestycji, nie wyst�puj�:   
• parki narodowe, 

• le�ne kompleksy promocyjne, 

• obszary wodno-błotne,  

• obszary wybrze�y,  

• obszary obj�te ochron�, w tym strefy ochronne uj�� wód i obszary ochronne 

zbiorników   �ródl�dowych.

W zasi�gu oddziaływania planowanego przedsi�wzi�cia nie wyst�puj� obiekty u�yteczno�ci 

publicznej. Brak jest obiektów i obszarów poddanych ochronie na podstawie ustawy o 

uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, w tym obszarów Natura 2000. 

3) Rodzaj technologii: 

Fotowoltaika -  to przetwarzanie �wiatła słonecznego na energi� elektryczna (czyli 

wytwarzanie pr�du elektrycznego z promieniowania słonecznego) za pomoc� paneli 

solarnych. 

Elektrownie fotowoltaiczne słu�� do bezpo�redniej konwersji energii promieniowania  

słonecznego na energi� elektryczn�. Jest to jedyna technologia konwersji energii, która jest w

pełni pasywna. Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezgło�ne, bezwibracyjne oraz nie  

posiadaj�ce skutków ubocznych.

♦ Elektrownia fotowoltaiczna  przy wytwarzaniu pr�du nie emituje �adnych szkodliwych 
substancji, nie zanieczyszcza wody, gleby czy powietrza. 

♦ Jest to technologia energetyczna najmniej ingeruj�ca w ekosystem.  
Tereny, na których s� zlokalizowane farmy fotowoltaiczne mog� by� jednocze�nie 

wykorzystywane w celach rolniczych, czy ogrodniczych. 

Zakres planowanego do realizacji przedsi�wzi�cia obejmowa� b�dzie w szczególno�ci 

nast�puj�ce prace: 

� Prace przygotowawcze: dostarczenie komponentów budowlanych na działk�
inwestycyjn�  
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� Prace budowlane jak: wykonanie konstrukcji monta�owych, monta� paneli 

słonecznych, wykonanie niezb�dnej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci 

podziemnego ci�gu kablowego, oraz stacji transformatorowych, budowa przył�cza 

energetycznego ł�cz�cego elektrownie słoneczne z infrastruktur� energetyczn�.  
� Prace powykonawcze jak: uruchomienie elektrowni słonecznych, sprawdzenie 

sprawno�ci i prawidłowo�ci funkcjonowania wszystkich urz�dze�. 

Etap budowy  planowanego przedsi�wzi�cia 

Budowa farmy fotowoltaicznej b�dzie prowadzona w głównej mierze na terenie działek

przeznaczonych  pod przedsi�wzi�cie.  

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwi�zanych z planowan� inwestycj� spowoduje 

czasowe wył�czenie przedmiotowego terenu z normalnego u�ytkowania. 

Inwestycja b�dzie polegała na wybudowaniu paneli fotowoltaicznych, w ilo�ci wynikaj�cej z 

uzyskania wielko�ci mocy znamionowej, w zale�no�ci od przyj�tej mocy nominalnej 

pojedynczego panela jak i dost�pnego obszaru terenu, który okre�lono na poziomie do 1,50 

ha. Przyj�to dwie wersje zamontowania paneli fotowoltaicznych:  

a) w formie konstrukcji wsporczej z ekspozycj� paneli pod k�tem 15
o
 -  40

o 

b)  lub na konstrukcjach stalowych przystosowanych do ruchu obrotowego z osi�
centraln� umieszczon� na palach posadowionych w gruncie. 

Ostateczna wersja monta�u zostanie podj�ta na etapie projektu budowlanego. 

Etap realizacji inwestycji obejmuje równie� budow� infrastruktury elektroenergetycznej 

polegaj�cej na budowie przył�cza w postaci linii kablowej �redniego napi�cia SN-15kV, 

ł�cz�cej planowan� stacj� kontenerow� (prefabrykowan�) z miejscem przył�czenia do 

napowietrznej linii �redniego napi�cia przebiegaj�cej przez działk� inwestycyjn� nr 31/2. 

Budowa linii kablowej b�dzie zgodna z okre�lonymi przez gestora sieci warunkami 

przył�czenia, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego bran�y elektrycznej. 

Równie� zgodnie z projektem budowlanym bran�y elektrycznej  dostosowane zostan� do 

technicznych potrzeb obiektu: stacja kontenerowa słu��ca do przył�czenia elektrowni 

fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej oraz sieci teletechniczne i telekomunikacyjne. 

Przewiduje si� dwie mo�liwo�ci rozmieszczenia inwerterów – urz�dze� słu��cych do 

poł�czenia obwodów pr�du stałego paneli fotowoltaicznych z liniami kablowymi niskiego 

napi�cia i stacj� transformatorow�: 
1. zlokalizowanie inwerterów przy sekcjach paneli zamontowanych na konstrukcjach 

wsporczych, 

2. monta� w pomieszczeniu stacji kontenerowej, 

Ostateczna lokalizacja inwerterów b�dzie wynikała z dokumentacji projektowej bran�y 

elektrycznej. 

Monta� poszczególnych paneli na konstrukcjach monta�owych oraz poł�czenia 

poszczególnych paneli z inwerterami wykonaj� wyspecjalizowani technicy. Poł�czenia 

elektryczne dokonane zostan� przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia elektryczne. 

Planuje si� wybudowanie niezb�dnych wewn�trznych dróg komunikacyjnych zgodnie z 

potrzebami. Cały teren inwestycji zostanie ogrodzony w celu uniemo�liwienia dost�pu 

osobom postronnym a w miejscach mo�liwych obsadzony pasem zieleni izolacyjnej

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej  

  

Elektrownia fotowoltaiczna działa na zasadzie zamiany energii promieniowania słonecznego 

na energi� elektryczna. Energia spływa z paneli do  inwerterów (przetwornic), które 
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zamieniaj� pr�d stały na pr�d zmienny, a nast�pnie przez transformator przesyłany jest do 

sieci energetycznej. Energia sło�ca jest najwa�niejszym odnawialnym i niewyczerpalnym 

�ródłem energii, która mo�e  zosta� natychmiast wdro�ona. Jest ekologicznie czysta, gdy� jej 

wytworzenie nie poci�ga za sob� spalania �adnego paliwa.                                                                                    

Cały panel składa si� z pojedynczych ogniw fotowoltaicznych, które tworzone s� z 

jednorodnego kryształu krzemu o uporz�dkowanej budowie wewn�trznej. Podstaw� do 

tworzenia ogniw s� odpowiedniej wielko�ci bloki krzemu. Ogniwo fotowoltaiczne jest to 

urz�dzenie które przekształca promieniowanie słoneczne bezpo�rednio w elektryczno��. 
Zjawisko to nosi nazw� efektu fotowoltaicznego. W budowie ka�dego ogniwa wyst�puj�
dwie warstwy: pozytywna (+) i negatywna (-), wła�nie pomi�dzy tymi warstwami, w 

momencie gdy w ogniwo trafiaj� promienie słoneczne, wytwarza si� napi�cie. Z reguły na 

pojedynczym ogniwie napi�cie to nieznacznie przekracza 0,5V  i  2W mocy, dlatego aby 

uzyska� bardziej u�yteczne napi�cie i wi�ksz� moc ogniwa s� ł�czone. Z poł�czenia od kilku 

do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesi�ciu ogniw uzyskujemy moduł (panel), którego 

napi�cie wynosi 12V. Ilo�� energii jak� uda si� wytworzy� za pomoc� baterii słonecznych, 

zale�y głownie od ilo�ci promieniowania słonecznego, docieraj�cego do powierzchni ziemi. 

Ogniwa fotowoltaiczne pracuj� przez cały dzie�, od wschodu a� do zachodu sło�ca, przy  

czym nat��enie promieniowania w ci�gu dnia jest nieustannie zmienne, co wpływa w  

istotny sposób na charakterystyk� modułów.  

Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w cyklu rocznym. Około 80% 

rocznego nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni. (kwiecie�-wrzesie�). W Polsce 

roczna �rednia suma nasłonecznienia wynosi 1600 godzin. Wg danych Instytutu Meteorologii 

Gospodarki Wodnej, roczne nat��enie promieniowania słonecznego jest ró�ne w 

poszczególnych regionach kraju i waha si� ono od 900 kWh/m
2 

do 1200 kWh/m
2.  

	ródło: http://www.enis-pv.com/ 

Jak wynika z mapy nasłonecznienia w Polsce teren,  na  którym ma by� zlokalizowana 

inwestycja znajduje si� na obszarze  charakteryzuj�cym  si�  korzystnym �redniorocznym 

nat��eniem  promieniowania słonecznego wynosz�cym 1000 kWh/m
2
.   

Do zalet elektrowni fotowoltaicznych zaliczy� nale�y:  

• powszechn� dost�pno�� �wiatła słonecznego, 

• brak negatywnego wpływu instalacji na �rodowisko ( dostarcza energi� elektryczn�
bezemisyjnie), 

• wyeliminowanie wszystkich problemów zwi�zanych z transportem i 

magazynowaniem paliwa ( nie jest potrzebne �adne paliwo zewn�trzne), 

• niewielkie koszty eksploatacji 
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• działa latem i zim�
• długa �ywotno�� – około 30 lat ( ich sprawno�� nie zmniejsza si� z upływem czasu), 

•  jest to energia odnawialna zgodnie z porozumieniami i dyrektywami  UE 

• bezawaryjno�� pracy instalacji PV bez koniczno�ci wymiany cz��ci ( brak cz��ci 

ruchomych ulegaj�cych zu�yciu), 

• wytwarzanie energii elektrycznej zachodzi w porze dnia, na któr� przypada 

najwi�kszy popyt. 

• działanie systemu nie powoduje zanieczyszczenia, nie ma te� emisji gazów, produkcji 

odpadów ani hałasu, nie ma bezpo�redniego zagro�enia zdrowia. 

Jedynymi  wadami elektrowni fotowoltaicznych jest; 

•  produkcja zale�na od warunków pogodowych, 

• instalacje powinny by� skierowane na południow� stron�, 
• w nocy produkcja ustaje. 

Elektrownia wykorzystywa� b�dzie wył�cznie energi� słoneczn� i niewielkie ilo�ci energii 

elektrycznej dla własnych potrzeb. 

Elektrownie fotowoltaiczne pracuj� bezobsługowo, nie wymagaj� doprowadzenia wody ani 

odprowadzenia �cieków.

Elektrownie fotowoltaiczne nale�� do przedsi�wzi�� proekologicznych. Wytwarzaj� energi�

elektryczn� ze �ródeł odnawialnych -sło�ca. 

4) Opis ewentualnych wariantów  przedsi�wzi�cia: 

Inwestor nie przewiduje wariantowo�ci w realizacji przedsi�wzi�cia. Ewentualne warianty 

przedsi�wzi�cia mog� polega� na  wariancie  „0” czyli  odst�pienie od realizacji inwestycji. 

Zaniechanie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowo�ci Jedwabno pozostawi stan 

�rodowiska na dotychczasowym poziomie, przy jednoczesnym wykorzystaniu terenu na cele 

rolnicze. 

Z punktu widzenia ochrony �rodowiska wariant polegaj�cy na niepodejmowaniu inwestycji 

wbrew pozorom nie jest wariantem korzystnym dla �rodowiska, bowiem wła�nie konieczno��
ochrony �rodowiska naturalnego w tym głównie powietrza atmosferycznego zmusza 

wszystkie kraje do poszukiwania �ródeł energii innych ni� spalanie paliw stałych i płynnych  

( w�gla, ropy naftowej, gazu ) 

Brak produkcji tzw. czystej energii powoduje konieczno�� zapewnienia produkcji energii 

elektrycznej opartej w Polsce głównie na w�glu kamiennym, konsekwencj� czego jest 

wprowadzenie do powietrza atmosferycznego du�ych ilo�ci zanieczyszcze� takich jak: 

dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek w�gla, pyły oraz dwutlenek w�gla – główny sprawca 

ocieplenia atmosfery kuli ziemskiej. 

Do wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej konieczne jest spalenie: ok. 0,42 kg w�gla 

kamiennego lub ok. 1,22 kg w�gla brunatnego. 

1 kWh energii elektrycznej wytworzonej przy u�yciu w�gla emituje do atmosfery: 1 kg 

dwutlenku w�gla,  9,1 g dwutlenku siarki,   2,3 g tlenków azotu,  1,5 g pyłów lotnych. 

Polska została zobowi�zana przez Uni� Europejsk� do produkcji energii ze �ródeł 

odnawialnych, tzw. OZE pochodz�ce od sło�ca, wiatru, fal i pływów  morskich, itp. 

Zobowi�zania Polski to 20 % udziału energii ze �ródeł odnawialnych w ogólnym bilansie 

produkcji energii do 2020 r.  
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W przypadku rezygnacji z rozpatrywanej inwestycji i pozostawienia stanu obecnego  

przewiduje si� nast�puj�ce skutki:  

- niewprowadzenie inwestycji w �ycie spowoduje brak mo�liwo�ci produkcji   

            ekologicznej energii elektrycznej,  

- brak mo�liwo�ci utworzenia nowych miejsc pracy,  

- niewprowadzenie inwestycji w �ycie nie przyczyni si� równie� do promowania 

w gminie działa� proekologicznych,  

-  brak mo�liwo�ci kupna przez mieszka�ców gminy czystej, ekologicznej 

energii elektrycznej pochodz�cej z odnawialnych �ródeł energii,  

- brak mo�liwo�ci uzyskania dodatkowych wpływów do bud�etu gminy 

(podatki).  

Pozostałe ewentualne warianty przedsi�wzi�cia mog� polega� jedynie na: 

• zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych ró�nego typu lub 

• ró�nym sposobie ich zamontowania. 

Wybór wariantu inwestycji proponowanej przez inwestora przyczyni si� do odci��enia 

elektrowni konwencjonalnych, a w konsekwencji znacznego zmniejszenia emisji 

zanieczyszcze�  energetycznych  do powietrza w tym gazu cieplarnianego, jakim jest 

dwutlenek w�gla. 

Przedsi�wzi�cie nie b�dzie miało negatywnego wpływu na gleb� i wody podziemne (brak  

odpadów stałych i gazowych)  ani nie b�dzie stanowi� zagro�enia dla ludzi i zwierz�t. 
Planowana inwestycja z racji charakteru nie b�dzie powodowała dopływu zanieczyszcze� do 

wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód 

podziemnych, jak równie� nie b�dzie miała negatywnego wpływu na cele �rodowiskowe 

dotycz�ce stanu ilo�ciowego wód podziemnych.  

5) Przewidywane ilo�ci wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii: 

Analizowane przedsi�wzi�cie b�dzie wykorzystywało surowce, materiały paliwo i energi�
tylko na etapie budowy. S� to ilo�ci nieznaczne, jednak trudne do oszacowania na obecnym 

etapie zaawansowania inwestycji. Na tym etapie na pewno konieczne b�dzie u�ycie energii 

elektrycznej do obsługi sprz�tu na placu budowy oraz paliwa do obsługi transportu i 

urz�dze�. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na media b�dzie wynosi�: 

• zapotrzebowanie na wod�  - na etapie realizacji  woda na cele konsumpcyjne 

dostarczana b�dzie we własnym zakresie, np. w butelkach. Na etapie eksploatacji brak 

zapotrzebowania na wod�

• energia elektryczna  - zapotrzebowanie na energi� elektryczn� zapewnione b�dzie z 
sieci elektroenergetycznej SN – 15 kV, po zrealizowaniu przył�czenia,  

• energia cieplna  -  nie dotyczy,

• paliwa (gaz, olej, w�giel) - nie dotyczy,

• odprowadzanie lub oczyszczanie �cieków sanitarnych – na etapie budowy i, na placu 
budowy zostan� ustawione przeno�ne toalety ze zbiornikami bezodpływowymi, b�d�

one opró�niane przez specjalistyczne firmy posiadaj�ce odpowiednie zezwolenia,

• sposób unieszkodliwiania odpadów    -  zgodnie obowi�zuj�cymi przepisami.
  

6) Rozwi�zania chroni�ce �rodowisko: 
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Rodzaj planowanej inwestycji nie wymaga wprowadzenia szczególnych rozwi�za�
chroni�cych �rodowisko, gdy� instalacja fotowoltaiczna sama w sobie przyczyni si�
pozytywnie do walki ze zmianami klimatycznymi, wywołanymi nagromadzeniem gazów 

cieplarnianych w atmosferze, która stała si� jedn� z kluczowych doktryn polityczno - 

gospodarczych Unii Europejskiej. 

Budowa Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNE w gminie Lubicz przyczyni si� do produkcji 

ekologicznej energii odnawialnej nie wymaga zatem  zastosowania specjalnych rozwi�za�
chroni�cych �rodowisko. Inwestycja  zostanie wykonana w sposób ograniczaj�cy do 

minimum ingerencj� w �rodowisko naturalne. 

Produkcja energii przez elektrowni� fotowoltaiczn� zmniejsza produkcj� energii ze �ródeł 

konwencjonalnych, przez co zmniejsza si� emisja zanieczyszcze� do  

�rodowiska i wydobycie złó� kopalnianych. Dzi�ki temu zmniejsza si� nat��enie 

wyst�powania kwa�nych deszczy, maleje nasycenie smogu i degradacja �rodowiska. 

Elektrownia wytwarzaj�ca energi� ze sło�ca jest przedsi�wzi�ciem proekologicznym, 

produkuj�cym energi� z odnawialnego �ródła energii, jakim jest energia słoneczna. W 

przeciwie�stwie do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych: w�gla 

kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej, nie generuje zanieczyszcze� do powietrza w 

postaci:  

• gazów: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku w�gla (CO)  

• metali ci��kich: generowanych w wyniku spalania paliw stałych: ołowiu (Pb), kadmu (Cd),  

cynku (Zn), przyczyniaj�c si� tym samym do poprawy stanu powietrza.  

Elektrownia fotowoltaiczna, produkuj�c energi� ze promieniowania słonecznego, przyczynia 

si� do redukcji gazów cieplarnianych.  

Szacuje si�, i� w porównaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne, 

ka�dy kW instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszcz�dzi�: do 16 kg NOx,  do 9 kg SOx 

oraz od 600 do 2300 kg CO2, w zale�no�ci od składu paliwa i nat��enia promieniowania  

słonecznego. 

Na etapie projektowania zostan� okre�lone materiały i dokładne parametry a tak�e 

rozwi�zania minimalizuj�ce uci��liwo�ci dla �rodowiska dla planowanej inwestycji mi�dzy 

innymi takie jak:  
� prowadzenie prac budowlanych i monta�owych w porze dziennej (w godzinach 6

00
 – 22

00
), 

              w celu ograniczenia czasowego wzrostu hałasu wytwarzanego przez pracuj�ce maszyny 

oraz dowóz materiałów budowlanych; 

� zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli fotowoltaicznych, przyczyni si� do 

zwi�kszenia  absorpcji energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepo��danemu 

efektowi odbicia �wiatła od powierzchni paneli, tzw. ol�nieniu; 

� planowane do zastosowania panele fotowoltaiczne nie b�d� wyposa�ane w wentylatory 

             słu��ce do chłodzenia konstrukcji ogniw, w zwi�zku z powy�szym nie b�d� wyst�powały 

             �adne oddziaływania akustyczne zwi�zane z funkcjonowaniem układów chłodz�cych 

             urz�dzenia elektroenergetyczne instalacji fotowoltaicznej, chłodzenie paneli fotowoltaicznych 

            odbywa� si� b�dzie w sposób naturalny, poprzez obieg powietrza atmosferycznego; 

6.1.  Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si� działania maj�ce na celu  

        minimalizacj� negatywnego wpływu na �rodowisko przyrodnicze takie jak: 

W zakresie ochrony �rodowiska wodno – gruntowego i ochrony wód podziemnych  

Brak fundamentów konstrukcji paneli fotowoltaicznych uniemo�liwia jej wpływ na wody 

gruntowe.  
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♦ praca i postoje sprz�tu mechanicznego niezb�dnego do realizacji przedsi�wzi�cia b�d�
prowadzone w taki sposób aby wyeliminowa� mo�liwo�� zanieczyszczenia gruntu oraz  wód 

gruntowych produktami ropopochodnymi. 

♦ respektowany b�dzie zakaz wylewania olejów i substancji niebezpiecznych w grunt, 

♦ sprz�t  u�ywany do prac b�dzie sprawny technicznie /bez wycieków paliwa i olejów/. 

♦ magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezb�dnych do eksploatacji konserwacji 

sprz�tu, w celu minimalizacji niebezpiecze�stwa zanieczyszczenia �rodowiska wodno-

gruntowego, b�dzie odbywało si� poza miejscem realizacji prac, 

♦ podczas tankowania sprz�tu u�ywanego przy budowie wykorzystane zostan� maty 

absorbuj�ce, zapobiegaj�ce ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny 

eksploatacyjne) do podło�a. 

♦ w przypadku awarii sprz�tu, których skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu 

nale�y podj�� post�powanie zgodnie z ustaw� o zapobieganiu szkodom w �rodowisku i ich 

naprawie.  

♦ prace ziemne przy budowie linii SN prowadzone b�d� ze szczególn� ostro�no�ci� aby 

zabezpieczy� wykopy przed ewentualnym napływem wód i uniemo�liwi� penetracj�
zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodono�nej, 

♦ podczas umieszczania kabli ziemnych na terenie inwestycji wierzchnia warstwa  

gleby urodzajnej zostanie zło�ona tymczasowo na bok wykopu i wykorzystana do zasypania 

jako warstwa wierzchnia, 

♦ zaplecze budowy b�dzie wyposa�one w systemy odbioru i odprowadzania �cieków bytowych 

w postaci monta�u przeno�nych toalet WC typu ToyToy. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:  

Podstawowym �ródłem emisji pyłów i substancji do powietrza b�dzie praca urz�dze�  
i maszyn wykorzystywanych przy budowie (wbijarki słupów stalowych, samochody  

dostawcze).  

Ograniczenia oddziaływania na powietrze w fazie budowy b�d� w  wyniku:

♦ minimalizacji emisji spalin poprzez ekonomiczne u�ytkowanie pojazdów 

samochodowych: wył�czanie silników podczas załadunku i rozładunku 

materiałów,  

♦ stosowania w pełni sprawnego sprz�tu, ograniczanie czasu pracy sprz�tu do 

niezb�dnego minimum oraz prowadzenie prac w sposób powoduj�cy w jak 

najmniejszym stopniu wtórne pylenie (zraszanie powierzchni nieutwardzonych 

przy  długotrwałych suszach w okresie letnim).  

Emisja zanieczyszcze� do powietrza b�dzie miała charakter oddziaływania bezpo�redniego, 

krótkoterminowego i chwilowego. Po zako�czeniu prac budowlanych, zaprzestaniu pracy 

maszyn oraz transportu, stan sanitarny powietrza osi�gnie parametry jako�ci powietrza na 

poziomie tła, wróci do stanu przedrealizacyjnego.  

W zakresie ochrony przed hałasem:  

Na etapie realizacji inwestycji b�d� wyst�powały krótkotrwałe uci��liwo�ci wynikaj�ce z 

emisji hałasu przez pracuj�ce urz�dzenia budowlane oraz pojazdy obsługuj�ce budow�
instalacji.  

Emisja hałasu b�dzie miała charakter punktowy a jej zmniejszenie b�dzie polegało na : 

♦ prace budowlano-monta�owe zostan� przeprowadzone w jak najkrótszym czasie przy dobrze 

zorganizowanych czynno�ciach i zastosowaniu nowoczesnych urz�dze� aby jego 

funkcjonowanie jako elementu obcego w krajobrazie (hałas, drgania, ruch samochodów 

ci��arowych) ograniczyło si� do niezb�dnego minimum). 

♦ wykonywanie prac budowlanych b�dzie odbywa� si� wył�cznie w porze dziennej, 
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♦ transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów  

infrastruktury technicznej prowadzony b�dzie wył�cznie w porze dnia, 

♦ ewentualne uci��liwo�ci dla ludzi i �rodowiska ograniczone zastan� do minimum, poprzez 

zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych,  

prawidłow� organizacj� terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad prac� maszyn  

budowlanych. 

Z uwagi na fakt, �e najbli�sze s�siedzkie  zabudowania mieszkalne i gospodarcze wyst�puj� w 

odległo�ci od 225-250 m od farmy fotowoltaicznej a  zjawisko wyst�pienia hałasu emitowane 

przez pracuj�ce urz�dzenia b�dzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony a wszelkie 

uci��liwo�ci z tym zwi�zane b�d� przemijaj�ce i ust�pi� całkowicie po zako�czeniu prac 

zwi�zanych z budow� elementów elektrowni fotowoltaicznej.  

Oznacza to, �e istotne negatywne oddziaływanie hałasu nie wyst�pi.  

W zakresie gospodarki odpadami:  

Powstałe podczas realizacji przedsi�wzi�cia odpady b�d� tymczasowo gromadzone w 

miejscach wydzielonych i zagospodarowane zgodnie z hierarchi� sposobów post�powania z 

odpadami zawart�  w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

• W celu ograniczenia uci��liwo�ci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje si�  
wyznaczenie miejsc gromadzenia powstaj�cych odpadów komunalnych.  

• Materiały opakowaniowe nale�y selektywnie magazynowa�, nie dopuszczaj�c  

do niewła�ciwego post�powania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania. 

• W przypadku odpadów niebezpiecznych (sorbentów, materiałów filtracyjnych, w tym filtrów 

olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami PCB) 

wytworzone odpady nale�y przekaza� specjalistycznym firmom posiadaj�cym stosowne 

zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku b�d� unieszkodliwiania odpadów. 

W zakresie ochrony zdrowia ludzi

Oddziaływanie projektowanego przedsi�wzi�cia na zdrowie ludzi b�dzie miało miejsce na 

etapie budowy w wyniku zintensyfikowanego transportu samochodowego: materiałów, z 

których b�dzie wykonana elektrownia fotowoltaiczna i ludzi na teren monta�u a tak�e emisji 

hałasu przez pracuj�ce urz�dzenia budowlane. 

Oddziaływanie w tym zakresie b�dzie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i ust�pi po 

zako�czeniu robót.  

Ewentualne niedogodno�ci zwi�zane z realizacj� przedsi�wzi�cia b�d� miały charakter 

krótkoterminowy i mog� charakteryzowa� si� oddziaływaniem jedynie w bezpo�rednim 

s�siedztwie prowadzonych prac, jednak skala tego wpływu b�dzie minimalna i nie wpłynie  

negatywnie na zdrowie człowieka oraz �rodowisko ro�linno – zwierz�ce.

Oprócz tego: 

♦ materiały budowlano-monta�owe oraz elementy prefabrykowane b�d� posiadały atesty 

oraz b�d� odpowiadały odpowiednim normom. 

♦ stosowana b�dzie zasada oszcz�dno�ci materiałowej, 

♦ na terenach obj�tych pracami budowlano-monta�owymi przestrzegane b�d�  przepisy 

ppo�. i bhp. 

W zakresie ochrony fauny i flory

W trakcie prac monta�owych, fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na s�siednie 

tereny, z wyj�tkiem gatunków łatwo podlegaj�cych synantropizacji, o du�ych zdolno�ciach 

adaptacyjnych do zmiennych warunków �rodowiskowych. 
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Działki inwestycyjne poło�one s� w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drw�cy,  

na którym zgodnie z Uchwał� Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu obowi�zuj� pewne zakazy, a przedmiotowej 

inwestycji mog� dotyczy� mi�dzy innymi: 

1. zabija� dziko wyst�puj�ce zwierz�ta, niszczy� nory, legowiska, inne schronienia  i 

miejsca rozrodu oraz tarliska, zło�on� ikr� z wyj�tkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynno�ci zwi�zanych z racjonaln� gospodark� roln�, le�n�, ryback� i 
łowieck�; 

2. realizowa� przedsi�wzi�cia mog�ce znacz�co oddziaływa� na �rodowisko rozumieniu 

ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 

ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na �rodowisko; 

3. likwidowa� i niszczy� zadrzewie� �ródpolnych, przydro�nych i nadwodnych, je�eli 

nie wynikaj� one z potrzeby przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpiecze�stwa 

ruchu drogowego lub wodnego, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urz�dze� wodnych; 

OCHK Doliny Drw�cy - to ekosystem wodno-l�dowy a czynna ochrona tego ekosystemu 

polega na:

zachowaniu ró�norodno�ci biologicznej siedlisk, ochronie doliny rzeki Drw�cy wraz w pasem 

ro�linno�ci okalaj�cej, propagowaniu  nasadze� gatunków rodzimych drzew i krzewów 

li�ciastych, racjonalnej gospodarce le�nej, polegaj�ca na zachowaniu ró�norodno�ci 

biologicznej siedlisk w obr�bie Doliny Drw�cy. 

Przedmiotowa inwestycja, mimo, �e  zgodnie z rozporz�dzeniem  Rady Ministrów z dnia                        

9 listopada 2010 r. nale�y do przedsi�wzi�� mog�cych potencjalnie znacz�co oddziaływa� na 

�rodowisko b�dzie realizowana: 

• na gruntach wykorzystywanych rolniczo, na których nie wyst�puj� gatunki ro�lin i 

zwierz�t, oraz siedliska przyrodnicze, które mogłyby zosta� zniszczone w trakcie 

realizacji inwestycji zwłaszcza gatunki zwierz�t wymienione w II zał�czniku 

Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunki ptaków wymienionych w I zał�czniku 

Dyrektywy Ptasiej.  

• nie b�dzie potrzeby wycinki drzew czy krzewów, na których ewentualnie mogły by 

by� ptasie gniazda, 

• w znacznej odległo�ci od doliny rzeki Drw�ca i pasu ro�linno�ci j� okalaj�cej, 

• realizacja inwestycji b�dzie tak zorganizowana  aby w jak najmniejszym stopniu 

została zachwiana równowaga ekologiczna. 

• prace budowlane b�d� prowadzone poza sezonem w�drówek ptaków w celu ich 

niepłoszenia. a tak�e poza okresem aktywno�ci godowej gadów i płazów.  

• w przypadku prowadzenia budowy w innym czasie, b�dzie zwrócona uwaga aby nie 

zostawia�  niezakopanych dołów do dyspozycji zwierz�t, a je�eli zwierz�ta dostan� si�
do wykopów, konieczne jest wyci�gni�cie ich i odstawienie w bezpieczne dla nich 

miejsce. 

Teren wokół inwestycji  b�dzie przywrócony do stanu pierwotnego, ewentualne straty w 

szacie ro�linnej w miar� mo�liwo�ci zostan� odtworzone. 

� Z uwagi na powy�sze prace zwi�zane z realizacj� inwestycji nie b�d� miały 

negatywnego wpływu na flor� i faun� poło�on� na terenie OCHK Dolina Drw�cy. 

� Nie wpłyn� te� ujemnie na zachowanie ró�norodno�ci biologicznej siedlisk, ani na 

pas ro�linno�ci otaczaj�cy dolin� rzeki Drw�cy.  
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Elektrownia fotowoltaiczna nie b�dzie te� miała negatywnego wpływu na OCHK Doliny 

Drw�cy podczas jej funkcjonowania poniewa�: 

• nie jest �ródłem zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego gazami, pyłami 

      lub odorami.  

• nie wpływa tak�e na zmiany klimatu, gdy� urz�dzenia te do wytworzenia 

      energii nie potrzebuj� spalania paliw, 

• nie wytwarza �cieków ani niebezpiecznych odpadów. 

• inwestycja podczas eksploatacji nie spowoduje utraty bioró�norodno�ci, tras 

                 migracyjnych, miejsc stałego pobytu zwierz�t czy utraty chronionych siedlisk, 

•    nie emituje hałasu poniewa� chłodzenie paneli odbywa si� w sposób naturalny, 

przez obieg powietrza. 

Rolnicze u�ytkowanie gruntów poło�onych w rejonie planowanej elektrowni fotowoltaicznej 

– (grunty w wi�kszo�ci poro�ni�te zbo�em czy kukurydz� lub wykorzystywane jako 

pastwiska s� na ogół mało interesuj�cym miejscem na �erowisko, ewentualnie s�
wykorzystywane okresowo, nie jest to te� teren atrakcyjny do zakładania gniazd) sprawi, �e 

oddziaływanie na faun� i �rodowisko b�dzie znikomy. 

Nie wyst�puj� na tym terenie cenne przyrodniczo gatunki ptaków, czy ssaków obj�te ochron�

prawn�, uznawane za gatunki zagro�one, czy rzadkie w Polsce.  

6.2. Na etapie eksploatacji inwestycji: 

Energia wytwarzana przez elektrownie słoneczne jest energi� „czyst�" ekologicznie, a jej 

�ródło, czyli sło�ce jest niewyczerpalne. Praca solarów fotowoltaicznych nie zanieczyszcza 

powietrza oraz nie wytwarza odpadów. Poza robotami monta�owymi, przył�czeniowymi oraz 

okresow� obsług� konserwacyjn�, praca elektrowni słonecznej odbywa si� bezobsługowo, bez 

udziału człowieka.  

Praca elektrowni fotowoltaicznej spowoduje popraw� jako�ci powietrza rozumianej w 

szerszym, regionalnym zakresie, poprzez unikni�cie emisji do powietrza atmosferycznego 

takich zanieczyszcze� jak: SO2, NO2, CO, pyły ze spalania w�gla, benzopiren, a tak�e 

redukcj� emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2,  co ma bezpo�redni wpływ na zmiany 

klimatu. 

Dzi�ki temu zmniejsza si� nat��enie wyst�powania kwa�nych deszczy, maleje nasycenie  

smogu i degradacja �rodowiska. Inwestycje takie jak planowana nie produkuj� sztucznej  

zasłony dymnej, która mo�e doprowadzi� do zmniejszenia widoczno�ci i zasłoni�cia  

przeszkody. 

Elektrownie na w�giel powoduj� wysokie opłaty za emisj� CO2 co czyni je 

nieekonomicznymi. 

 Zastosowanie elektrowni fotowoltaicznej przyczynia si� do obni�enia o około 50 – 95% 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery szczególnie  CO2,  NOx , SOx.    

� instalacja elektrowni słonecznej nie stanowi dominanty krajobrazowej – maksymalna 

wysoko�� instalacji nie przekracza w najwy�szym punkcie 2,90 metrów. Wpływ 

planowanej inwestycji na krajobraz jest w du�ej mierze spraw� subiektywnego 

postrzegania, zale�y bowiem od osobistych upodoba� i pogl�dów oceniaj�cego. Przez 

wi�kszo�� osób instalacje fotowoltaiczne postrzegane s� jako instalacje nowoczesne 

            i przyjazne �rodowisku. 

� chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywa� si� b�dzie w sposób naturalny, przez 

obieg powietrza atmosferycznego nie b�dzie zatem �adnego emitora hałasu
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� elektrownia fotowoltaiczna nie b�dzie stanowiła zagro�enia, dla zwierz�t i ptaków 

poniewa�  powłoka antyrefleksowa pokrywaj�ca panele fotowoltaiczne zwi�ksza 

absorbcj� energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepo��danemu 

efektowi odbicia �wiatła od powierzchni paneli. W zwi�zku z powy�szym panele 

fotowoltaiczne nie b�d� o�lepia� ptaków, mog�cych przelatywa� nad instalacj�. 
Wokół miejsca inwestycji nie zaobserwowano licznie wyst�puj�cych ptaków, nie 

stwierdzono miejsc ich �erowania, gniazdowania czy odpoczywania.  

Fauna wyst�puj�ca na badanym terenie zwi�zana jest głównie ze �rodowiskiem 

polnym oraz gatunkami towarzysz�cymi osiedlom ludzkim.  

� na terenie przedmiotowego przedsi�wzi�cia nie b�d� powstawały ani �cieki bytowe, 

ani technologiczne. Wody opadowe odprowadzane b�d� samoistnie na teren działek 

obj�tych przedsi�wzi�ciem, do których inwestor posiada tytuł prawny,  

� w zwi�zku z powy�szym na terenie obiektów nie przewiduje si� lokalizacji urz�dze�
wodno - kanalizacyjnych.  

� w przypadku silnego zabrudzenia paneli fotowoltaicznych i długotrwałego braku 

deszczu do mycia paneli zostanie wynaj�ta wyspecjalizowana w tym zakresie firma 

posiadaj�ca  własn� zdemineralizowan� wod� ( bez szkodliwych chemikaliów) oraz 

odpowiednie szczotki. Ewentualne mycie paneli nie b�dzie cz��ciej ni� raz w roku. 

         Przykładowe urz�dzenia wykorzystywane do mycia szklanych powierzchni modułów 

        fotowoltaicznych 
        	ródło: www.enitor-energy.com, m.komtechnika.pl, www.liftonpolska.pl

W bezpo�rednim s�siedztwie przedsi�wzi�cia nie b�d� realizowane inne przedsi�wzi�cia, st�d 

nie zachodzi zagro�enie nakładania si� (kumulowania) oddziaływa� na �rodowisko.  

Krajobraz oraz �rodowisko przyrodnicze przedmiotowego terenu nie s� obj�te szczególn�
ochron� i nie wyró�niaj� si� istotnymi walorami wymagaj�cymi takiej ochrony (płaski teren, 

nie podlegaj�cy ochronie konserwatorskiej). 

Instalacje fotowoltaiczne w przeciwie�stwie do farm wiatrowych nie stanowi� dominanty 

krajobrazowej. Panele fotowoltaiczne nie stanowi�ce obiektów kubaturowych ze wzgl�du 

na swoj� ciemn� kolorystyk� i nieznaczn� wysoko�� (poni�ej 3 metrów)  z oddali 

przypominaj� jednolite powierzchnie wtapiaj�ce si� w otoczenie. W zwi�zku z powy�szym 

dla mieszka�ców najbli�szej zabudowy zagrodowej przekształcenia terenu w postaci instalacji 

fotowoltaicznej nie b�d� stanowi� istotnych zmian w wizualnym postrzeganiu krajobrazu, 

tym bardziej �e obszar zainwestowania planuje si� w niezb�dnym zakresie odizolowa�
poprzez ogrodzenie oraz nasadzenia zieleni� izolacyjn�. 
 Ka�de działanie człowieka ingeruj�cego w �rodowisko b�dzie w mniejszym lub wi�kszym 

stopniu wpływa� na jego poszczególne komponenty. 

Zastosowane rozwi�zania techniczno-technologiczne planowanego przedsi�wzi�cia s�
nowoczesne, w sposób wła�ciwy zabezpieczaj� �rodowisko przed negatywnym 

oddziaływaniem. 
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7) Rodzaje i przewidywane ilo�ci wprowadzanych do �rodowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwi�za� chroni�cych �rodowisko: 

Na etapie budowy powstawa� b�d� nieznaczne emisje zanieczyszcze� atmosferycznych i 

hałasu pochodz�ce jedynie ze sprz�tu pracuj�cego na placu budowy. Oddziaływania te b�d�
krótkotrwałe, przemijaj�ce i ograniczone do zasi�gu przestrzennego. Z uwagi na ograniczony 

czas wyst�powania nie b�d� one powodowa� istotnych uci��liwo�ci dla ludzi.  

a) ilo�� i sposób odprowadzania �cieków socjalno -  bytowych   

- elektrownia fotowoltaiczna b�dzie pracowała bez obsługi stałej. Nie b�dzie wi�c 

�ródłem �cieków bytowych. 

b)  ilo�� i sposób odprowadzania �cieków technologicznych

- w trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej �cieki przemysłowe nie s�
wytwarzane. 

c)  ilo�� i sposób odprowadzania wód opadowych   

- wody opadowe i roztopowe (�cieki opadowe) z powierzchni paneli  

   b�d� spływały powierzchniowo w grunt. W przypadku mycia paneli woda bez   

              dodatków chemicznych spłynie powierzchniowo do gruntu. Powierzchnie drogi 

  dojazdowej oraz dróg wewn�trznych b�d� przepuszczalne. 

d) rodzaj, przewidywanie ilo�ci i sposób post�powania z odpadami  

Post�powanie z odpadami b�dzie zgodne z hierarchi� sposobów post�powania z odpadami 

zawart� w  nowej ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 21). 

Dział II, rozdział  2 ustawy, art.17: 

„Wprowadza si� nast�puj�c� hierarchi� sposobów post�powania z odpadami: 

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 2. przygotowywanie do ponownego u�ycia, 

 3. recykling, 

 4. inne procesy odzysku, 

 5. unieszkodliwianie.” 

odpady powstałe na etapie budowy

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

1. 
elazo i stal 17 04 05 

2. Gleba i ziemia 17 05 04 

3. Szkło 17 02 02 

4. Kable inne ni� wymienione w 17 04 10 17 04 11 

5. Kable zawieraj�ce rop� naftow�, smoł� i inne substancje 

niebezpieczne* 

170410 

6. Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 
*odpady niebezpieczne 

W okresie eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNO b�d� powstawa� niewielkie 

ilo�ci odpadów zwi�zanych z pracami konserwacyjnymi urz�dze� technicznych.  

odpady powstałe na etapie eksploatacji
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Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

1. 
elazo i stal 17 04 05 

2. Szkło 17 02 02 

3. Zu�yte urz�dzenia zawieraj�ce niebezpieczne elementy 

inne ni� wymienione w 16 02 09 do 16 

16 02 13* 

*odpady niebezpieczne 

Odpady powstaj�ce podczas ewentualnych prac serwisowo – remontowych b�d� wywo�one z 

miejsca przez specjalistyczne firmy i odpowiednio utylizowane lub poddawane procesowi 

recyklingu. 

e) Rodzaje i ilo�ci  zanieczyszcze� wprowadzanych do powietrza: 

Elektrownia fotowoltaiczna nie jest �ródłem zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

gazami, pyłami lub odorami. Nie wpływa tak�e na zmiany klimatu, gdy� urz�dzenia te do 

wytworzenia energii nie potrzebuj� spalania paliw.  

f)  Emisja hałasu do �rodowiska: 

�  Elektrownia fotowoltaiczna nie emituje hałasu do otoczenia, poniewa� chłodzenie 

paneli fotowoltaicznych odbywa si� w sposób naturalny, przez obieg powietrza 

atmosferycznego nie b�dzie zatem �adnego emitora hałasu 

Na etapie eksploatacji elektrownia słoneczna jest inwestycj� w pełni ekologiczn�. Jej praca 

nie wi��e si� z powstawaniem odpadów, hałasu ani wibracji.  

8) Mo�liwe transgraniczne oddziaływanie na �rodowisko: 

Planowana  inwestycja polegaj�ca na „budowie Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNO o mocy 

do 1,0 MW i  powierzchni do 1,50 ha, trafostacji, przył�cza kablowego, konwerterów, 

inwerterów, dróg wewn�trznych, ogrodzenia, itp.,  na działkach  nr 31/1 i 31/2 poło�onych w 

obr�bie Jedwabno” nie b�dzie oddziaływa� transgranicznie na �rodowisko. Rodzaj, skala oraz 

lokalizacja planowanego przedsi�wzi�cia wzgl�dem granicy pa�stwa nie daje mo�liwo�ci 

wyst�pienia transgranicznego oddziaływania. Oddziaływanie transgraniczne wi��e si� ze 

zjawiskiem migracji zanieczyszcze� z terenu  danego kraju na obszar innych pa�stw. 

Emitowane zanieczyszczenia przenoszone s� głównie z masami powietrza i wodami 

płyn�cymi. 

Z uwagi na niewielki zakres przedsi�wzi�cia oraz znaczne oddalenie od granic pa�stwa 

planowane przedsi�wzi�cie nie b�dzie oddziaływa� transgranicznie na �rodowisko. 

9. Obszary podlegaj�ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody znajduj�cych si� w zasi�gu znacz�cego oddziaływania 

przedsi�wzi�cia: 

Lokalizacja inwestycji znajduje si� w zasi�gu oddziaływania na obszary obj�te prawn�
ochron� przyrody, ale poza  zasi�giem obszarów Natura 2000. Obszary NATURA 2000 to 

najwa�niejsze tereny, w których obr�bie wyst�puj� zagro�one lub rzadkie gatunki ro�lin i 

zwierz�t, charakterystyczne siedliska, które maj� ogromne znaczenie dla ró�norodno�ci 

biologicznej. NATURA 2000 jest nazw� Europejskiej Sieci Ekologicznej czyli obszarów 

ochrony wprowadzonej we wszystkich krajach UE.  
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Najbli�ej planowanego przedsi�wzi�cia znajduj� si� elementy �rodowiska podlegaj�ce 

prawnej ochronie; 

♦ Obszary Natura 2000 
• Dolina Dolnej Wisły, 

• Nieszawska Dolina Wisły;  

• Dolina Drw�cy. 

♦ Obszary Chronionego Krajobrazu  
• OCHK Doliny Drw�cy 

-      Przybli�one miejsce planowanej inwestycji na tle obszarów chronionych

Dolina Drw�cy   - (kod obszaru PLH 280001 ) o ogólnej  powierzchni 12 561,54 ha 

zlokalizowany na terenie województw kujawsko-pomorskiego i warmi�sko-mazurskiego. W 

granicach województwa kujawsko-pomorskiego obszar chroniony poło�ony jest na pow. 

2 903,45 ha. Jest to obszar maj�cy znaczenie dla Wspólnoty. 

Rzeka Drw�ca bierze swój pocz�tek u podnó�a wzgórz Dylewskich (Czarci Jar), uchodzi do 

Wisły w miejscowo�ci Złotoria k. Torunia.  Całkowita długo�� cieku wynosi ponad 200 km. 

Powierzchnia dorzecza Drw�cy wynosi ponad 5690 km
2
. 

Na Drw�cy prowadzone s� działania z zakresu restytucji jesiotra bałtyckiego, realizowane 

przez Okr�g PZW w Toruniu.  

Rzeka Drw�ca z uwagi na swój charakter stanowi korytarz ekologiczny, wykorzystywany w 

szczególno�ci przez gatunki ryb i minogów. Dolina rzeki Drw�cy stanowi ponadto korytarz 

migracji zwierz�t, w tym ptaków (w szczególno�ci gatunków b�d�cych przedmiotami 

ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Bagienna Dolina Drw�cy PLB040002).  

Obszar Natura 2000 Dolina Drw�cy znajduje si� w granicach korytarzy ekologicznych o 

znaczeniu ponadlokalnym (wyznaczonych przez Zakład Bada� Ssaków PAN), 

wykorzystywanych przez du�e ssaki. 

Drw�ca i jej dorzecze obj�te jest krajowym programem restytucji ryb w�drownych. 
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Obszar stanowi cenny zasób zró�nicowanych siedlisk dla gatunków zwierz�t rzadkich i 

poddanych ochronie zwi�zanych ze �rodowiskiem wodnym – wyst�puj� tu liczne i 

zró�nicowane siedliska przyrodnicze wymienione w Zał�czniku I Dyrektywy Siedliskowej, a 

tak�e gatunki ro�lin i zwierz�t wymienione w Zał�czniku II Dyrektywy 

Siedliskowej. Ponadto stwierdzono obecno�� populacji rozrodczych i migruj�cych gatunków 

ptaków z Zał�cznika I Dyrektywy Ptasiej. 

Obszar ma szczególne znaczenie dla populacji wymienionych w Zał�czniku II Dyrektywy 

Siedliskowej minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) i łososia (Salmo salar). 

W granicach obszaru wyst�puj� stabilne populacje gatunków ryb wymienionych w 

Zał�czniku II Dyrektywy Siedliskowej. Naturalne siedliska rzeczne maj� du�e znaczenie dla 

szeregu gatunków ryb niewymienionych w Zał�czniku II Dyrektywy Siedliskowej, w tym 

przede wszystkim dla gatunków w�drownych i półw�drownych oraz gatunków typowo 

rzecznych. Na rzece Drw�cy prowadzone s� działania w zakresie zarybie� (w tym łososiem, 

cert� i troci�), a tak�e reintrodukcji jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus).

Dolin�  Drw�cy porastaj� bory mieszane i sosnowe, znaczn� powierzchni� zajmuj� te� lasy 

li�ciaste.                       

Okolice rzeki zamieszkiwane s� przez ró�norodne  gatunki zwierz�t tak�e chronione spotka�
tu mo�na: bobra europejskiego (Castor fiber), wydr� (Lutra Lutra), traszk� grzebieniast�
(Triturus cristatus), kumaka nizinnego (Bombina bombina), minoga rzecznego (Lampetra 

fluviatilis) i inne.

Obszar Natura 2000 - Dolina Drw�cy oddalona jest około 0,8 km w kierunku wschodnim od 

planowanej inwestycji. 

Dolina Dolnej Wisły – (kod obszaru  PLB040003), obszar specjalnej ochrony ptaków o 

powierzchni  33 559,0 ha (w tym 22 720,0 ha poło�onych jest w województwie  kujawsko – 

pomorskim ). Obejmuje swym zasi�giem ponad 260 km odcinek rzeki Wisły.

Na niektórych jej odcinkach wyst�puj� liczne mielizny i wyspy, odsłaniane szczególnie 

podczas niskiego stanu wody. W wielu miejscach na obszarze mi�dzywala znajduj� si�
rozległe podmokłe ł�ki. Na terasie zalewowej obecne s� starorzecza i pozostało�ci lasów 

ł�gowych . Ostoja jest wa�nym miejscem dla ptaków wodno-błotnych nie tylko podczas 

migracji i zimowania, ale tak�e podczas l�gów. 

Obszar Dolina Dolnej Wisły jest krajow� ostoj� ptaków o randze mi�dzynarodowej PL028  

Gniazduje w niej 28 gatunków ptaków z listy zał. I Dyrektywy Ptasiej; 9 gatunków znajduje 

si� w polskiej czerwonej ksi�dze. 

W okresie l�gowym obszar wa�ny dla gatunków ptaków wymienionych w zał. I Dyrektywy 

Ptasiej oraz dla 5 gatunków spoza zał. I Dyrektywy Ptasiej 

W okresie migracji i  zimowania na terenie ostoi  stwierdzono 59 gatunków ptaków wodnych 

i wodno-błotnych, w tym 16 gatunków z Zał�cznika I Dyrektywy Ptasiej.  

Ocena wielko�ci migracji ptaków w okolicach �wiecia wykazuje, �e obszar spełnia tak�e 

wa�n� funkcj� jako korytarz migracyjny (ponad 3 600 �urawi – kryterium C5).  

Obszar ostoi ptasiej oddalony od miejsca planowanej inwestycji o około 8,2 km w kierunku 

południowym. 

Nieszawska Dolina Wisły – ( kod obszaru PLH040012.  Jest to obszar maj�cy znaczenie dla 

Wspólnoty poło�ony na powierzchni 3891,7 ha, obejmuje odcinek Wisły o długo�ci 22,5 km 

wraz z terenami zalewowymi mi�dzy miejscowo�ci� Nieszawa, a uj�ciem Drw�cy

Ostoja poło�ona jest stosunkowo blisko, poni�ej zapory we Włocławku i znajduje si� w 

zasi�gu oddziaływania stopnia.  

Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony mozaiki siedlisk nadrzecznych, 

charakterystycznych dla doliny du�ej rzeki nizinnej oraz fauny zwi�zanej z rzek� i 
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�rodowiskami dna jej doliny. Na obszarze wyst�puje wiele cennych zró�nicowanych siedlisk 

dla gatunków zwierz�t rzadkich i poddanych ochronie zwi�zanych ze �rodowiskiem wodnym 

– wyst�puj� tu liczne i zró�nicowane siedliska przyrodnicze wymienione w Zał�czniku I 

Dyrektywy Siedliskowej, a tak�e gatunki ro�lin i zwierz�t wymienione w Zał�czniku II 

Dyrektywy Siedliskowej. 

Ponadto stwierdzono obecno�� populacji rozrodczych i migruj�cych gatunków ptaków z 

Zał�cznika I Dyrektywy Ptasiej. 

Rzeka Wisła i zwi�zane z ni� obszary Natura 2000, w tym Nieszawska Dolina Wisły pełni�
istotn� rol� korytarza ekologicznego wykorzystywanego przez organizmy wodne 

(w tym ryby i minogi) oraz inne gatunki, w szczególno�ci ptaki (dla ochrony których 

wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły). Obszar ten został 

równie� wł�czony w granice korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

(wyznaczonego przez Zakład Bada� Ssaków PAN), wykorzystywanego przez du�e ssaki:  

Ostoja pełni funkcj� istotnego korytarza ekologicznego dla dwu�rodowiskowych gatunków 

ichtiofauny, w tym wymienionych w zał�czniku II Dyrektywy Siedliskowej: łososia 

atlantyckiego (Salmo salar) i minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis).  

Nieszawska Dolina Wiły oddalona jest od planowanej elektrowni fotowoltaicznej o ponad 8,2 

km w kierunku południowym. 

Inwestycja poło�ona na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drw�cy 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drw�cy – ekosystem  wodno - l�dowy poło�ony 

jest na terenie  5 powiatów: brodnickiego, toru�skiego, golubsko-dobrzy�skiego, rypi�skiego, 

w�brzeskiego oraz miasta Toru�, Brodnica, Golub-Dobrzy�. W gminach Bartniczka, 

Bobrowo, Brodnica, miasto Brodnica, Brzozie, Ciechocin, D�bowa Ł�ka, Golub - Dobrzy�, 
Gr��awy, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łysomice, Obrowo, Osiek, 

Radomin, W�pielsk, Zbiczno. 

Całkowita powierzchnia obszaru chronionego wynosi  56 848 ha w tym na terenie gminy 

Radomin 2085 ha. Zajmuje to około 26 % obszaru gminy.  Jest to najwi�kszy obszar 

chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim. 

Obszar chroniony obejmuje dolin� �rodkowej i dolnej Drw�cy na odcinku około 85 km od 

Brodnicy, a� po uj�cie Drw�cy do Wisły w rejonie wsi Złotoria. 

Obszar chroniony poza Dolin� Drw�cy obejmuje tereny odgał�ziaj�ce si� od niej i 

bezpo�rednio z dolin� zwi�zane: rynn� jezior Wysokie i Niskie Brodno, rynn� jezior 

W�dzy�skich, dolin� Strugi Rychnowskiej, dolin� rzeki Ruziec z rynnami jezior: 

Nowogrodzkie i Słupno oraz dolin� Rypienicy. 

Obszar w znacznym stopniu (około 37,0 %) pokryty jest lasami. Cz��� lasów w okolicach 

Brodnicy została wł�czona do Zielonych Płuc Polski. 

Na terenie obszaru znajduj� si� 2 rezerwaty ze stanowiskiem modrzewia polskiego 

„Tomkowo”  i „Bobrowisko”. 

Działania ochronne ekosystemu to: zachowanie ró�norodno�ci biologicznej siedlisk, ochrona 

doliny rzeki Drw�cy wraz z pasem ro�linno�ci okalaj�cej. Propagowanie nasadze� gatunków 

rodzimych drzew i krzewów li�ciastych.  

Nazwa i rozmieszczenie obszaru  chronionego krajobrazu jest zgodna  z  Uchwał� nr 

1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa  Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

W najbli�szym otoczeniu planowanej inwestycji nie wyst�puj� pomniki przyrody. 
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W niedalekiej odległo�ci mi�dzy innymi w miejscowo�ci Jedwabno za pomnik przyrody 

uznano w 1986 r. lip� drobnolistn� o obwodzie 530 cm i wysoko�ci 17 m orientacyjny wiek 

drzewa to 300 – 350 lat 

Wyst�puj�ce drzewo poło�one jest w bezpiecznej odległo�ci  od planowanej inwestycji. Z 

racji tego nie b�dzie miała ona negatywnego wpływu na jego zdrowotno�� lub powodowała 

uszkadzanie zielonego aparatu asymilacyjnego. 

Inwestycja z racji swojego charakteru nie b�dzie miała negatywnego wpływu na najbli�ej 

poło�one bogate w  walory historyczne i podlegaj�ce ochronie kulturowej  obiekty a nale��
do nich: 

• park dworski, z XIX w., wpisany pod numerem A/247/2 z dnia 07.06.1984 r.  

• dwór, z k. XVIII w., rozbudowany na pocz. XX w., wpisany pod numerem A/247/1 z 

dnia  30.12.1986 r.  

stanowisko archeologiczne:  

• grodzisko wczesno�redniowieczne, wpisane pod nr C/29 z dnia 15.09.1965 r. 

W zasi�gu oddziaływania planowanego przedsi�wzi�cia nie znajduj� si�; 
- obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,  

- strefy ochronne uj�� wody,  

- obszary o znacznej g�sto�ci zaludnienia,  

- obszary przylegaj�ce do jezior,  

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej itp. 

Lokalizacja inwestycji – budowa Farmy Fotowoltaicznej JEDWABNO o mocy do 1,0 MW i  

powierzchni do 1,50 ha, trafostacji, przył�cza kablowego, konwerterów, inwerterów, dróg 

wewn�trznych, ogrodzenia, itp.,  na działkach nr 31/1 i 31/2 poło�onych w obr�bie Jedwabno  

nie wskazuje na mo�liwo�� wyst�pienia zagro�enia dla �rodowiska przyrodniczego.                          

Nie przewiduje si� negatywnego oddziaływania inwestycji na szat� ro�linn� i �wiat 

zwierz�cy.  

Ocenia si�, �e ze wzgl�du na rodzaj, skal�, lokalizacj� oraz charakter planowanej inwestycji, 

realizowanej przy zastosowaniu rozwi�za� minimalizuj�cych uci��liwo�ci dla �rodowiska 

i otoczenia, opartych na dost�pnej wiedzy i zastosowaniu mo�liwie najlepszych technik 

oraz z uwagi na przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów prawa, obszar oddziaływania 

planowanego przedsi�wzi�cia zamknie si� w granicach działek inwestycyjnych poło�onych w 

miejscowo�ci Jedwabno. 

Z uwagi na skal� przedsi�wzi�cia ingerencja w stan �rodowiska po wprowadzeniu zalecanych 

rozwi�za� b�dzie na tyle nieznaczna, �e nie nast�pi� jakiekolwiek znacz�ce zmiany lub 

pogorszenie obecnego stanu w �rodowisku na przedmiotowym  obszarze. 

…………………………….. 
   Podpis wnioskodawcy 














