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PO.ZZŚ.2.435.100.2021.AN 

 Burmistrz Gminy Opatówek 

 pl. Wolności 14 

 62-860 Opatówek 

 

 

O P I N I A  

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

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś, w związku 

z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Opatówek, znak 

RGŻ.6220.2.2021 z 31 marca 2021 r w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 

MW zlokalizowanej pod adresem Rajsko 67, 62-860 Rajsko, na działce nr 214 obręb Rajsko, gmina 

Opatówek, powiat kaliski”  

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

nie stwierdza 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 2 kwietnia 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło 

wystąpienie Burmistrza Gminy Opatówek, znak RGŻ.6220.2.2021 z 31 marca 2021 r w sprawie wydania 

opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej pod adresem Rajsko 67, 62-860 

Rajsko, na działce nr 214 obręb Rajsko, gmina Opatówek, powiat kaliski”. Do wystąpienia dołączono 

kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informację o braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki przewidzianej pod inwestycję oraz 

kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.  

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co 

następuje. 

Burmistrz Gminy Opatówek zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć 

wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), to jest do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. 
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Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn.zm). Najbliżej położonym 

obszarem zależnym od wód jest obszar mający znaczenie dla wspólnoty Natura 2000 PLH300034 

Dolina Swędrni. Przedmiotem ochrony ww. obszaru zależnego od wód jest siedlisko 6430, siedlisko 

7140, siedlisko 91E0, siedlisko 91F0, minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae), piskorz (Misgurnus 

fossilis), koza złotawa (Sabanejewia aurata). Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru 

chronionego jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony m.in. ciągłości ekologicznej, 

naturalności koryt rzecznych, potoków i stref brzegowych. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie 

na cele środowiskowe ww. obszaru zależnego od wód. 

Planowane przedsięwzięcie polega na kompleksowej budowie i montażu instalacji OZE 

(odnawialne źródło energii) – instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie użytkowanym rolniczo, na działce nr 214 obręb Rajsko o powierzchni 2,47 ha. 

Całkowita powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła 

około 1,986 ha. Przewidywana roczna produkcja energii to ok. 2000 MWh. Realizacja inwestycji 

wymaga posadowienia na gruncie następujących obiektów: zespołu paneli fotowoltaicznych (ok. 4000 

szt.), które umożliwiają przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną; konstrukcji stołów 

pod moduły fotowoltaiczne (stalowe stelaże wbijane bezpośrednio w grunt); kontenerowej stacji 

transformatorowej; inwerterów; infrastruktury naziemnej i podziemnej; oświetlenia; ochrony 

odgromowa; uziemienia; monitoringu; pozostałych niezbędnych elementów infrastruktury związanych 

z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej. Konstrukcje wsporcze ustawione będą na 

nieutwardzonym gruncie, przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie 

biologicznie czynna. Planowane jest przyłączenie elektrowni słonecznej do napowietrznej linii 

średniego napięcia SN lokalnego operatora przebiegającą w pobliżu inwestycji. Dokładna lokalizacja i 

sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez lokalnego operatora sieci 

dystrybucyjnej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania 

techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy 

i eksploatacji. Inwestor planuje zastosować transformator suchy. W przypadku konieczności 

zastosowania transformatora olejowego, pod transformatorem znajdować się będzie szczelna misa 

olejowa, będąca w stanie zmagazynować 100 % oleju transformatorowego. Mycie paneli odbywa się 

samoczynnie podczas opadów atmosferycznych. Sporadycznie, w przypadku szczególnie trwałych 

zabrudzeń czyszczenie odbywać się będzie za pomocą wody pod ciśnieniem. Wodę tę należy traktować 

tak jak wody opadowe, które będą w naturalny sposób odprowadzane powierzchniowo 

w obrębie działki. Na terenie planowanej inwestycji nie będzie odbywał się pobór wody, nie będą 

powstawały ścieki socjalno - bytowe, za wyjątkiem etapu budowy, podczas którego zaplecze budowy 

będzie wyposażone w przenośne toalety. Woda na cele socjalne dostarczana będzie w butelkach lub 

kanistrach. W celu uniknięcia przedostania się oleju lub benzyny z pojazdów pracujących na terenie 

budowy do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, wykorzystywane będą maszyny 

i urządzenia budowlane oraz środki transportu w pełni sprawne oraz spełniające wymogi 

dopuszczające je do użytku. Teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w sorbenty neutralizujące wycieki 

paliw i płynów eksploatacyjnych, ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo 

neutralizować, a zanieczyszczony grunt przekazywać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.  
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Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku 

z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione 

w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego 

skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym 

obszarze. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność 

oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwość 

ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, 

że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska 

i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129), zmienionego 

rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia  

17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165). 

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie 

znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że według charakterystyki 

Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach 

PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona 

monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. 

JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m3 wody na dobę.  Ponadto inwestycja leży na terenie 

obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000161848239 – Swędrnia 

do Żabianki o statusie naturalna część wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona 

nieosiągnięciem celów środowiskowych.  

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie 

stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu 

oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa 

w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych 

części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym 

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

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.  

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii. 
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Z-ca Dyrektora 

                                              Adam Nowak 
                                             /podpisano elektronicznie/ 


