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 Kalisz, 2 listopada 2022 r. 

 

PO.ZZŚ.2.435.319.2022.JS 

 

          Wójt Gminy Żelazków 
          Żelazków 138 
          62-817 Żelazków 

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

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pózn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku 

Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.11.4.2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wydania 

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

„Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 6 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działkach ewid. nr 222/2 i 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków” 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 
nie stwierdza 

 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia  

i wskazuje na konieczność określenia  
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań: 

 
1. do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, 

spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu  

musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem;  

2. plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych 

natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia 

uprawnionym podmiotom; 

3. naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych; 

4. na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody 

powierzchniowe lub podziemne;   

5. wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych  

przed zanieczyszczeniem; 

6. pod instalację fotowoltaiczną o mocy do 6 MW przeznaczyć do 8,27 ha na działkach ewid. 222/2 i 380 

obręb Skarszew, gmina Żelazków; 

7. w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej instalacji z urządzeniami drenarskimi wykonać ich 

przebudowę w celu zachowania ciągłości sieci; 

8. ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, pochodzące od 

pracowników prowadzących montaż farmy odprowadzać do przenośnych zbiorników bezodpływowych, 

a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty; 

9. odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie 

wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty; 
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10. miejsca lokalizacji transformatorów należy wyposażyć w misy, o pojemności pozwalającej pomieścić cały 

wyciek oleju, zabezpieczając tym samym środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem; 

11. wody opadowe i roztopowe z terenu nowoprojektowanej elektrowni odprowadzać w sposób 

niezorganizowany w grunt;  

12. do mycia paneli stosować wyłącznie czystą wodę bez dodatku środków chemicznych, dopuszcza się 

stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszych 

zabrudzeń; 

13. po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren inwestycji należy uporządkować. 

UZASADNIENIE 
W dniu 28 października 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynął wniosek 

Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.11.4.2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wydania opinii, co 

do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

elektrowni słonecznej o mocy do 6 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 

222/2 i 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków”. Do ww. wniosku dołączono kserokopię wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek inwestycyjnych oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.  

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

co następuje. 

Wójt Gminy Żelazków 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, poz. 1839), to jest do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z póź. zm.). Obszarem chronionym 

zależnym od wód zlokalizowanym najbliżej działki inwestycyjnej jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 

PLH300034 Dolina Swędrni. Przedmiotem ochrony ww. obszaru 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. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na cele środowiskowe ww. obszaru 

zależnego od wód. 

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem 

inwestycji będzie budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie użytkowanym rolniczo, na działkach ewid. nr 222/2 i 380 

obręb Skarszew, gmina Żelazków o powierzchni około 8,27 ha. Zgodnie z k.i.p. na potrzeby przedmiotowego 

przedsięwzięcia wykorzystana zostanie cała powierzchnia ww. działek.  

Projektowana instalacja solarna składać się będzie z następujących, niezbędnych do funkcjonowania 

farmy fotowoltaicznej elementów: paneli fotowoltaicznych; dróg wewnętrznych; infrastruktury naziemnej 

i podziemnej; linii kablowych energetyczno-światłowodowych; przełącza elektroenergetycznego; stacji 

transformatorowych; inwerterów oraz innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową  

i eksploatacją parku ogniw. Na obszarze inwestycji nie projektuje się wykonania fundamentów pod 
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konstrukcję paneli fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną na skręcanym szkielecie 

stalowym bądź aluminiowym. Szkielety będą wbijane bezpośrednio w grunt. Po wykonaniu instalacji, 

w czasie eksploatacji elektrowni, teren biologicznie czynny zostanie zachowany. Dojazd do planowanej 

inwestycji zostanie zapewniony po istniejących drogach publicznych.  

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. na terenie działek inwestycyjnych nie znajdują się 

strefy ochronne ujęć wód. Na podstawie dokumentacji kartograficznej ustalono, że w obrębie działek ewid. 

nr 222/2 i 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków nie są zlokalizowane cieki naturalne i urządzenia wodne. 

W przypadku wystąpienia kolizji elementów planowanej instalacji z ewentualnie występującą na terenie 

inwestycyjnym siecią drenarską, w celu zapewnienia ciągłości sieci, Inwestor zobligowany będzie do 

wykonania stosowanych prac inżynieryjnych na warunkach określonych przez właściwy organ. 

W załączonej do wniosku dokumentacji wskazano, że realizacja inwestycji nie spowoduje zmian 

stosunków wodnych na omawianym terenie. Inwestycja nie wymaga prac odwadniających, osuszania terenu 

czy poboru wody. W zasięgu jego oddziaływania nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią, 

o których mowa art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne.  

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne 

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

W celu zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed przedostaniem się oleju lub cieczy izolacyjnej 

Inwestor zobligowany będzie do umieszczenia pod transformatorem szczelnej misy olejowej. Planowana 

farma będzie instalacją nieposiadającą stałej obsługi – będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. 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 system odbioru 

i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet. Mycie paneli odbywa się 

samoczynnie podczas opadów atmosferycznych. Sporadycznie, w przypadku szczególnie trwałych zabrudzeń 

czyszczenie odbywać się będzie przy użyciu wody dostarczanej na teren farmy cysterną lub w pojemnikach. 

Wodę tę należy traktować tak jak wody opadowe, które będą w naturalny sposób odprowadzane 

powierzchniowo w obrębie działki. 

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

zlokalizowane w graniach obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. 

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

zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru Jednolitej 

Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017184829 – Swędrnia od Żabianki do ujścia 

a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.  

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak 

i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego 

określono jako „niezagrożona”. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1967) to: 

1)  zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2)  zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3)  ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem, 

              a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan. 

Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia 

ludności w wodę do picia. Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej ani pośredniej ujęć 

wody. 
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JCWP PLRW600017184829 – Swędrnia od Żabianki do ujścia o statusie naturalnej części wód 

o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.  

W zlewni nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. 

Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 

naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie 

krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 

praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania 

oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Ze względu na brak 

możliwości technicznych termin osiągnięcia celu określono na 2021 r. 

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania, przy założeniu 

realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie 

stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części 

wód w zakresie stwarzającym 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. 

                                                                                                  

Dyrektor 

                                              Anna Marecka 

                                               /podpisano elektronicznie/ 
 
Otrzymują : 
1. Adresat - /uh04q8kt34/SkrytkaESP 
2. Aa 

 


