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DECYZIA
Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 52lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po
rozpatrzeniu wniosku MPP 2 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Sulejowska 16 97 – 300
Piotrków Trybunalski złożonego przez pełnomocnika inwestora Pana Piotra Rudyszyna i
przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146
i 942 , obręb Skaratki.
Ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
Budowie elektrowni
fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną ,
drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb
Skaratki i określam następujące warunki tej realizacji:
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
a) w zakresie ochrony przed hałasem na etapie prowadzenia prac budowlanych:
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, w sąsiedztwie. terenów objętych ochroną: akustyczną,
prace związane budową planowanego przedsięwzięcia należy prowadzić wyłącznie w porze
dziennej (w godz. 6°° - 22°°);
- należy eliminować z pracy I niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony
poziom hałasu w ich otoczeniu;
- należy przestrzegać zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy;
b)w zakresie prowadzonych prac ziemnych na etapie prac budowlanych:
- podczas realizacji robót ziemnych związanych z układaniem linii kablowych na terenie inwestycji,
miejsca usunięcia gleby. i. jej .składowanie. należy oznaczyć w taki sposób, by można było ją
wbudowywał w miejsca jej pozyskania (po ułożeniu kabli w wykopach, .
zasypanie ich winno odbywać się gruntem rodzimym, a wierzchnią warstwę winna stanowić
wcześniej odłożona gleba urodzajna);

- prace ziemne związane z mocowaniem konstrukcji metalowej do powierzchni ziemi ograniczyć do
użycia wiertnicy, bez prowadzenia wykopów;
- na etapie budowy do rozwożenia i instalowania poszczególnych elementów paneli
fotowoltaicznych w obrębie terenu inwestycji należy użyć sprzętu mechanicznego, który nie
będzie powodować nadmiernego ugniatania gleby;
- powstałe masy ziemne należy wykorzystać do wyrównania terenu w obrębie inwestycji;
c)w zakresie ochrony wód gruntowych:
- zaplecze budowlane należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków;
- podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym. przed ewentualnym
wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne;
- etap budowy należy ograniczyć w czasie do minimum, a prace budowlane związane z
wykonywania wykopów pod linię SN prowadzić w okresach suchych (przy niskim stanie
wód) oraz tak, by nie dopuścić do tworzenia zastoisk wody w wykonanych wykopach;
- zaplecze budowy należy wyposażyć w przenośne toalety;
- ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnego, zamkniętego zbiornika (toaleta przenośna) i
wywozić na oczyszczalnię ścieków;
- do mycia paneli stosować zdemineralizowaną wodę bez dodatków detergentów, myć za pomocą
szczotek lub myjek ciśnieniowych;
- panele fotowoltaiczne należy ustawić pod kątem 15°, w celu umożliwienia swobodnego spływu
wód opadowych z powierzchni paneli fotowoltaicznych do gruntu;
d)

w zakresie gospodarowania odpadami:

- powstające w trakcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji odpady należy segregować i gromadzić
w szczelnych opakowaniach oraz przeznaczonych do tego kontenerach tak, aby odpady nie
mieszały się ze sobą, a następnie sukcesywnie wywozić z terenu inwestycji;
- teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w pojemniki do magazynowania poszczególnych rodzajów
wytwarzanych odpadów;
- odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu
przystosowanym do ich magazynowania;
- odpady powstałe na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia należy
przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia;
e) w zakresie ochrony pozostałych elementów środowiska:
-

w czasie realizacji przedsięwzięcia należy codziennie przed przystąpieniem do pracy
monitorować (w godzinach porannych) wykopy pod kątem znalezienia uwięzionych zwierząt.
W przypadku znalezienia uwięzionego zwierzęcia w wykopie należy je oswobodzić i
przenieść w bezpieczne miejsce;

- w miejscach po ułożeniu kabli należy obsiać trawą rodzimą i cały obszar przedsięwzięcia
wykaszać;
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ewentualne prace ziemne 1raz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub
urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów powinny być
wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
wykonawczym:
- zastosowanie paneli fotowoltaicznych o powłoce antyrefleksyjnej, jednocześnie zapobiegającej
zjawisku olśnienia odbiciowego i zwiększającej sprawność pochłaniania światła słonecznego, bez
modułu automatycznego naprowadzania;
zastosowanie 50 sztuk inwerterów o poziomie mocy akustycznej pojedynczego inwertera nie
przekraczającej 45 dB;
zastosowanie transformatora mieszczonego w stacji transformatorowej wyposażonej zgodnie z
wymogami w misę olejową o pojemności 11 O % zawartości oleju w transformatorze, na
przypadek awarii.
Przed rozpoczęciem realizacji, przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:
oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowę; postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
UZASADNIENIE
W dniu 05.02.2015 r. wpłynął wniosek MPP 2 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul.
Sulejowska 16 97 – 300 Piotrków Trybunalski złożonego przez pełnomocnika inwestora Pana Piotra
Rudyszyna
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z
infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem
zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki.
Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko na podstawie § 3 ust 1 pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkować związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). W dniu 18.02.2015
wydał obwieszczenie , w którym podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu
postępowania na wydanie decyzji środowiskowej dla w/w. przedsięwzięcia.
Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnieniu informacji o
środowisku” Wójt Gminy Domaniewice pismem znak GKP 6220.2.2015 z dnia 18.02.2015 r.,
zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z prośbą o przedstawienie opinii w
przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia
02.03.2015 ( data wpływu 06.03.2015 r ) . nr WOOŚ-I.4240.89.2015 JK. wyraził opinię o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko.

Po analizie dokumentów zebranych w czasie prowadzonego postępowania administracyjnego Wójt
Gminy Domaniewice nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego do realizacji przedsięwzięcia, Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z
infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem
zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki.
W dniu 21.08.2015 r. pismem znak GKP 6220.2.2015 skierowanym do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łowiczu oraz skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi wystąpił o uzgodnienie uwarunkowań dla realizacji ww. przedsięwzięcia.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
postanowieniem WOOSI.4242.226.2015.JK.2 z dnia 22.10.2015 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia wnosząc uwagi. W
dniu 26.11.2015 r pismem GKP 6220.2.2015, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony postępowania co do możliwości
wypowiedzenia co do zebranych materiałów w sprawie.
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Skaratki I" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem realizowanej na
działkach nr ewid.: 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice.
Dla terenu przewidzianego pod przedsięwzięcie sporządzony został w części plan zagospodarowania
przestrzennego, tj. symbolem 13.23. RMu:/80 m w głąb od krawędzi jezdni ulicy lokalnej określone
zostało przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową z mieszkaniowo usługową oraz określone
zostały zasady i warunki zagospodarowania terenu. Dla pozostałej części w/w działki nr ewid. 1146
gmina
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przedsięwzięcie znajdować się będzie poza terenem, dla którego uchwalono m.p.z.p.
Działka nr ewid. 1146 posiada łączną powierzchnię 15,48 ha. Całość planowanego przedsięwzięcia
realizowana będzie na powierzchni około 2,5 ha i położona będzie (zgodnie z przesłanym
uzupełnieniem) na gruntach klasy bonitacyjnej gleby RIV b (0,3 ha), RV (1,08 ha), R.V (1,12 ha).
Teren przedsięwzięcia jest terenem płaskim, suchym o przeznaczeniu rolniczym. Z informacji
zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko wynika, że na terenie objętym inwestycją nie
występują gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną.
Na przedmiotowej działce nr ewid. 1146 planowane są jeszcze dwie farmy fotowoltaiczne o mocy 1
MW i powierzchni około 2,5 ha. Według informacji zwartych w raporcie oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia te nie będą połączone technologicznie i stanowić mają oddzielne
inwestycje.
W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano budowę/montaż elektrowni fotowoltaicznej o
mocy 1 MW tym:
- paneli fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji stalowej, nachylonych do ziemi pod kątem
około od 15°. Liczba paneli planowanych do zainstalowania maksymalnie do 3984 sztuk (ilość sztuk
będzie zależna od mocy panelu fotowoltaicznego). Moc nominalna

pojedynczego panelu

fotowoltaicznego wynosić będzie od 250 W,
–

wolnostojących konstrukcji modułów fotowoltaicznych składających się z ocynkowanej

stalowej ramy wraz z aluminiowymi profilami nośnymi i elementami mocującymi. Odległość
pomiędzy rzędami wynosić będzie 5 m. Konstrukcje wsporcze oddalone będą od granicy działki
realizacyjnej w odległości 3 m. W ramach jednego rzędu panele zostaną połączone za pomocą
stalowych konstrukcji. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem wyniesie 3 m,
-

falowników (inwerterów) przekształcających prąd stały na prąd zmienny, w ilości do 50 sztuk.

Moc akustyczna pojedynczego inwertera nie będzie przekraczać 45dB,
- kontenerowej stacji transformatorowej 04/15 kV, linii kablowych energetyczno-światłowodowych, podziemnej linii kablowej SN,
- przyłącza elektroenergetycznego,
- ogrodzenia siatkowego lub panelowego niepełnego o wysokości około do 2 m,
- drogi technicznej/dojazdowej (o szerokości od 3m do Sm) umożliwiającej dojazd do infrastruktury
technicznej na terenie inwestycji na działce nr ewid. 1146.
Na terenie działki nie planuje się wykonywania placu utwardzonego oraz uzbrojenia terenu w sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej. Infrastruktura drogowa
będzie charakteryzowała się wykorzystaniem działki nr ewid. 942 - drogowej (działka na której
planowana jest farma posiada bezpośredni dostęp do działki nr ewid. 942).
Planowane miejsce przyłączenia do sieci znajduje się na działce nr ewid. 1146 przez którą przebiega
linia SN. Ostateczny przebieg kabli oraz miejsce przyłączenia będą ustalone po uzyskaniu warunków
przyłączenia.
Etap realizacji związany będzie z pracami budowlanymi, tj. montażem stołów i ogrodzenia,
inwerterów wraz z instalacjami i I urządzeniami, stacjami transformatorowymi oraz kabli
energetycznych. Po zakończeniu prac przeprowadzone zostaną prace porządkowe. Ze względu na to,
że w .pobliżu inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa prace montażowe prowadzone będą, w
godzinach dziennych.
W trakcie prac budowlanych panele umieszczone zostaną na stołach montażowych posadowionych w
gruncie, zbudowana zostanie stacji transformatorowa, położone będą kable oraz zbudowane
ogrodzenie. Etap realizacji wiązać się będzie z emisją hałasu związaną z pracą maszyn i urządzeń oraz
pracą silników pojazdów, niezaizolowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza z pojazdów,
powstawaniem odpadów i ścieków socjalno-bytowych. W trakcie realizacji inwestycji, w celu dowozu
materiałów budowlanych raz elementów instalacji fotowoltaicznych do miejsca inwestycji,
występować będzie ruch kilku samochodów ciężarowych na dobę, przez okres 5-6 tygodni. Elementy
paneli fotowoltaicznych oraz stacji transformatorowej powinny być rozwiezione po działce przez auta
dostawcze i wózki widłowe o wadze nie przekraczającej 3,5 t, co ograniczy ugniatanie gruntu. Prace
związane. z posadowieniem paneli fotowoltaicznych będą wykonywane
za pomocą kafara, bez udziału sprzętu ciężkiego.
Na terenie inwestycji planuje się budowę infrastruktury linii kablowych (teren przedsięwzięcia jest
płaski i nie przewiduje się makroniwelacji terenu). Jedynie w celu ułożenia kabli energetycznych, w
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elektroenergetycznych wierzchnia warstwa gleby urodzajnej zostanie złożona tymczasowo na bok
wykopu. Ziemia z głębszych warstw wykopu zostanie składowana tymczasowo na drugą stronę
wkopu. Wykopy będą zabezpieczone przed wpadaniem zwierząt (przed zasypaniem wykopu dno
zostanie sprawdzone, a ewentualne drobne zwierzęta, które dostały się pomimo zabezpieczeń, zostaną
oswobodzone i przeniesione w bezpieczne miejsce). Po ułożeniu kabli zasypywanie wykopu odbywać
się będzie gruntem rodzimym (na wierzchnią warstwę zostanie nałożona warstwa urodzajna).
W trakcie budowy oraz ewentualnej likwidacji farmy fotowoltaicznej i niezbędnej infrastruktury
zostaną wytworzone odpady budowlane zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) do
grupy 17 „odpady z budowy, remont6w i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)." Odpady powstające w trakcie
budowy przedsięwzięcia, gromadzone będą w obrębie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu
terenie, w specjalnie oznaczonych, szczelnych workach i kontenerach. Przewiduje się, w miarę
możliwości, stosowanie sortowania· rodzaju odpadów w pojemnikach. Odpady niebezpieczne będą
gromadzone w specjalnym komentarz . Po wypełnieniu worków czy kontenerów odpady będą
przekazywane posiadającym zezwolenia firmom, do odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki będą
odprowadzane do przenośnych toalet, a następnie wywożone z terenu inwestycji przez
wyspecjalizowana firmę. Tak przygotowany i zorganizowany teren gromadzenia odpadów w sposób
wystarczający ogranicza negatywny wpływ wytwarzanych odpadów na środowisko w tym w
szczególności środowisko gruntowo-wodne.
Grupy odpadów mogące potencjalnie ·powstać na etapie eksploatacji inwestycji zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z
2014 r., poz. 1923) zaliczane są m.in. do:
- grupy 15: „Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nieujęte w innych grupach";
- grupy 17: „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów

budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
Odpady na etapie realizacji składowane będą w sposób selektywny w kontenerach i na bieżąco, tj. po
zakończonych robotach odbierane będą przez wyspecjalizowane jednostki. Największe zużycie
materiałów pojawi się na etapie budowy, np.: elementy konstrukcyjne stołów fotowoltaicznych, kable
doziemne, itp. W przypadku budowy ogrodzenia (ogrodzenie siatkowe) pojawi się standardowe
zapotrzebowanie na materiały budowlane, tj. piasek, żwir, cement, podsypkę piaskowo-cementową
itp. potrzebne do wykonania zamocowania słupków stalowych. Występować będzie także typowe
zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu maszyn wykorzystywanych w czasie budowy.
Przy zakładanej mocy instalacji fotowoltaicznej 1 MW inwestor zaplanował instalację maksymalnie
do 3984 szt. modułów fotowoltaicznych. Panele będą umieszczone na stołach fotowoltaicznych

(posadowione na podporach - słupkach wkręconych/ wbitych w grunt), pochylone pod kątem 15°,
skierowane taflą na południe. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawione
zostaną odstępy (przestrzeń pomiędzy rzędami nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie
czynna). Planowane instalacje będą bezobsługowe, pokryte powłoką antyrefleksyjną, wyposażone w
systemy monitorowania wydajności, służące do pomiarów aktualnej produkcji energii, pomiarów
wiatru, temperatury modułów i otoczenia oraz monitorowania prawidłowej pracy systemu,
jednocześnie powiadamiając o niej firmę serwisową. Nie będą wyposażone w żaden system,
mechanizm bądź moduł automatycznego naprowadzania, który powodowałby zmianę kąta nachylenia
stołów względem promieni słonecznych. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie posiadała
utwardzonych placów, za wyjątkiem miejsca posadowienia . Wody opadowe dzięki posadowieniu
paneli fotowoltaicznych pod kątem 15° będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Panele
fotowoltaiczne pokryte będą warstwą samoczyszczącą, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez
opady atmosferyczne i wiatr. W celu uzyskania maksymalnego pozyskiwania energii świetlnej panele
będą wodą zdemineralizowaną za pomocą szczotek lub myjek ciśnieniowych. Inwestor zaplanował
koszenie roślinności, tak aby nie przerastała paneli. Nie będą stosowane środki chemiczne
ograniczające wzrost rośli. Teren na ścieżkach oraz między panelami zostanie biologicznie czynny,
obsiany trawą.
Na terenie przedmiotowej inwestycji planowany jest transformator suchy umieszczony w
kontenerowej stacji transfomatorowej napięciu pierwotnym w wysokości 0,4 kV oraz napięciu
wtórnym 15 kV. Ten rodzaj transformatora ograniczy do minimum zagrożenia zanieczyszczania wód
powierzchniowych ponieważ stacja transformatorowa wyposażony będzie zgodnie z wymogami w
misę olejową o pojemności 11 O % zawartości oleju w transformatorze. Dzięki czemu zostanie
zabezpieczone środowisko przed zanieczyszczeniem olejem. Ze względów bezpieczeństwa
transformator zostanie oznakowany oraz umieszczony w stacji transformatorowej. Wykluczy to
ryzyko przypadkowego kontaktu osób z elementami pod napięciem i jednocześnie umożliwi ujście
ciepła wytwarzanego w trakcie eksploatacji i zachowanie maksymalnych temperatur uzwojenia
poniżej wartości.
Przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Wisły, w granicach jednolitych części wód
powierzchniowych JCWP o nazwie Bobrówka i kodzie PLRW200017272529 oraz w obszarze
Jednolitej Części Wód Podziemnych (JfWPd) o kodzie PLGW230080. Ze względu na zastosowane
rozwiązania techniczne i technologiczne zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie
oddziaływało na wody podziemne i powierzchniowe. Tym samym można stwierdzić, że realizacja i
użytkowanie przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych w
jednolitych częściach wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność
przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, w tym gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły, ogłoszonych w Monitorze Polskim dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 549).
Dla przedmiotowej . instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW zaplanowano instalację

falowników (inwerterów) przekształcających prąd stały na prąd zmienny. Maksymalna liczba
planowanych do zainstalowania inwerterów to 50 sztuk. Moc akustyczna pojedynczego inwertera nie
będzie przekraczać 45 dB (długoś4 czasu pracy zależna od pory roku). Zgodnie z założeniami
inwestora transformator zostanie zamknięty w izolowanej stacji kontenerowej o właściwościach
ekranujących (pracujący całą dobę). Planowane do instalacji panele fotowoltaiczne oddawać będą
ciepło przez konwekcję naturalną do przepływającego powietrza atmosferycznego (będzie to jedyny i
w pełni wystarczający system chłodzenia). Biorąc pod uwagę fakt, że elektrownia fotowoltaiczna
będzie pracować tylko w porze dnia i charakteryzować się będzie niewielką punktową emisję
akustyczną, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów akustycznych na terenach
objętych inwestycją.
Z informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko wynika, że na przedmiotowej
działce nr ewid. 11461 planowane są jeszcze dwie farmy fotowoltaiczne o mocy 1 MW i powierzchni
około 2,5 ha. W sumie powierzchnia zajęta przez wszystkie inwestycje wynosić będzie około 7,5 ha.
Według informacji zwartych w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia te nie będą
połączone technologicznie i stanowić mają oddzielne inwestycje.
Oddziaływanie każdej z elektrownie j.w zakresie hałasu, oddziaływania elektromagnetycznego, emisji
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego nie będzie wychodziło poza granice działki, w
związku z czym nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań. W związku z pracą instalacji
fotowoltaicznych zainstalowane będą inwertery wraz z towarzyszącymi urządzeniami służącymi do
przesyłu energii elektrycznej, która będzie wytwarzała pole elektryczne jak również pole magnetyczne
o częstotliwości 50/60 Hz. Konstrukcja

samych urządzeń będzie sprawiać, Już linie pola

elektromagnetycznego zamykać się będą we wnętrzu transformatora (o budo a stanowi ekran
chroniący przed przenikaniem pola elektromagnetycznego na zewnątrz). W przypadku połączenia
kablowego, podziemne linie kablowe będą izolowane warstwą gruntu i nie będą stanowić zagrożenia
pod kątem występowania promieniowania elektromagnetycznego. Oddziaływanie w zakresie emisji
pól elektromagnetycznych będzie niewielkie, odwracalne, trwające do czasu zakończenia eksploatacji
obiektu i zamknie się w granicach przedsięwzięcia.
Na etapie likwidacji nastąpi demontaż paneli słonecznych wraz infrastrukturą towarzyszącą
oraz rekultywacja terenu mająca na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu
przedrealizacyjnego (kierunek rolny). Zakładany okres eksploatacji elektrowni słonecznej wynosić
będzie około 30-40 lat. Po tym czasie elementy elektrowni słonecznej zostaną zlikwidowane lub
alternatywnie zastąpione nowymi. W przypadku likwidacji panele fotowoltaiczne wraz z
infrastrukturą zostaną przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Rekultywacja będzie miała na celu przywrócenie
środowiska glebowego.
Realizacja inwestycji związana będzie z zajętością terenu na powierzchni na powierzchni
około 2,5 ha i położona będzie na gruntach klasy bonitacyjnej gleby: RIV b (0,3 ha), RV (1,08 ha),

R.V (1,12 ha). Teren inwestycji stanowią grunty rolne, gdzie roślinność ma charakter segetalny i
ruderalny. Obecnie nie planuje się wycinki drzew ani krzewów. W przypadku drzew rosnących w
pobliżu inwestycji, a nieprzewidzianych do wycinki należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 82 ust 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) o ochronie przyrody „prace
ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń
technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom".
Drzewa te winny być zabezpieczone przed ewentualnymi urazami mechanicznymi.
W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko przyrodnicze zostanie zachowana
powierzchnia biologicznie czynna, pomiędzy panelami fotowoltaicznymi. Inwestycja będzie
ogrodzona. Wykonane zostanie ogrodzenie niepełne z przestrzenią 15-20 cm od poziomu terenu do
dolnej krawędzi ogrodzenie, co umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom jak płazy, gady,
drobne ssaki na swobodne przemieszczanie się. Z informacji załączonych do .. raportu oddziaływania
na środowisko wynika, że na terenie przedmiotowej inwestycji nie zaobserwowano żadnych szlaków
migracyjnych zwierząt. Nie planuje się także ogradzania terenu inwestycji elektronicznym systemem
płoszenia zwierząt.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r„ poz. 627 ze zm.). Najbliżej
zlokalizowanymi obszarami są:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej położony w odległości około
0,66 km od planowanej inwestycji,
- obszar mający znaczenie Wspólnoty Pradolina Warszawsko-Berlińska PLBlOOOOl położony w
odległości około 1 km od planowanej inwestycji,
- obszar mający znaczenie Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH100006 położony w odległości
około I km od planowanej inwestycji.
Planowana inwestycja z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie
miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, w tym
integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
Podsumowując

przedsięwzięcia oddziaływać na środowisko będzie głównie na etapie realizacji i

ustąpi się wraz z zakończonymi pracami budowlanymi.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji..
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Domaniewice w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego
Budowie elektrowni
fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną ,
drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb
Skaratki

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Pan Piotr Rudyszyn.
ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Łodzi
ul. Traugutta 25
90 – 113 Łódź
2.Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łowiczu
ul. Podrzeczna 24
99 – 400 Łowicz.
Decyzja zostaje opublikowana:
1. Na tablicy Urzędu Gminy Domaniewice
2. w biuletynie informacji publicznej
3. Tablica ogłoszeń Sołtys wsi Skaratki
Wójt Gminy
Paweł Kwiatkowski

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GKP 6220.2.2015
21.12.2015 – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2013 r. poz. 1235 )

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego
Budowie elektrowni
fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną ,
drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb
Skaratki
Elektrownia działać będzie w porze dziennej, wytwarzając z energii słonecznej energię elektryczną.
Promienie słoneczne odbijające się od ogniw fotowoltaicznych zanikają zaraz po odbiciu się od
powierzchni refleksyjnej. Nie przewiduje się wpływu odbitych fal słonecznych na awifaunę.
Dodatkowo wykonane zostaną odpowiednie odstępy technologiczne pomiędzy rzędami paneli
fotowoltaicznych niwelujące wrażenie tafli wody dla ptaków. Użyte zostaną technologie
antyrefleksyjne, będące obecnie stosowane przy produkcji nowych ogniw fotowoltaicznych, lecz nie
przewiduje się użycia „dodatkowych” systemów antyrefleksyjnych.
Zaleca się instalację ogniw fotowoltaicznych nowych, wyprodukowanych przy użyciu nowych
standardów technologicznych, gdzie uwzględniona jest powłoka antyrefleksyjna.
Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wymagała systemu chłodzenia. Niezależny system chłodzenia
w postaci wentylatora posiadają przetwornice napięcia- inwertery, co jest standardem
technologicznym.
Nie przewiduje się systemów chłodzenia elektrowni fotowoltaicznej.
Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wyposażona w moduł automatycznego naprowadzania
(mechanizm zmieniający kąt nachylenia ogniw w celu zwiększenia wydajności urządzenia).
Wszystkie funkcje farmy fotowoltaicznej, zgodnie z przyjętymi standardami, monitorowane będą
zdalnie (za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych) za pomocą mikroprocesorowych
sterowników. Układ sterowania wyposażony jest w szereg czujników gwarantujących jej bezpieczne i
optymalne sterowanie.
Nadzór nad farmą fotowoltaiczną, będzie prowadzony za pomocą automatycznego systemu
sterowania, umożliwiającego kontrolę i regulację parametrów pracy farmy fotowoltaicznej, w celu
utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego oraz parametrów jakościowych energii
elektrycznej, wymaganych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Poprawność funkcjonowania
systemu automatyki,
sterującej pracą farmy fotowoltaicznej, będzie nadzorowana zdalnie, przez centrum dyspozytorskie
,połączone z farmą fotowoltaiczną za pomocą łączy telekomunikacyjnych.
Zarówno centrum dyspozytorskie jak i operator systemu elektroenergetycznego będą mieli
możliwość zdalnej regulacji parametrów pracy całej farmy fotowoltaicznej jak i poszczególnych jej
składowych. Dodatkowo będzie istniała możliwość sterowania pracą farmy fotowoltaicznej przez
wykwalifikowany personel prowadzący nadzór nad urządzeniami farmy fotowoltaicznej bezpośrednio
w terenie.
Łączny czas realizacji inwestycji wyniesie ok. 6 tygodni
Okres używania przedsięwzięcia szacuje się na ok. 30 – 40 lat.

Planowane przedsięwzięcie, którym jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną oraz drogowo – budowlaną i ogrodzeniem o łącznej
mocy do 1 MW, składać się będzie z następujących elementów:
1) Panele fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji stalowej nachylonej do ziemi pod kątem
minimum 15˚, zwrócone w kierunku południowym. Liczba paneli planowanych do zainstalowania –
3984 sztuki. Moc nominalna pojedynczego panelu fotowoltaicznego od 250 W.
2) Wolnostojąca konstrukcja modułów fotowoltaicznych składająca się z ocynkowanej stalowej ramy
wraz z aluminiowymi (poziomymi i pionowymi) profilami nośnymi i elementami mocującymi
3) Falowniki (inwertery) przekształcające prąd stały na prąd zmienny – do 50 sztuk
4) Instalacja kablowa NN
5) Kontenerowa stacja transformatorowa 0,4/15 kV
6) Linie kablowe energetyczno-światłowodowe
7) Podziemna linia kablowa SN
8) Przyłącza elektroenergetyczne
9) Droga wewnętrzna/dojazdowa pomiędzy rzędami paneli
10) Miejsca postojowe dla samochodów dostawczych
11) Ogrodzenie siatkowe o wysokości około 2 m
Panele fotowoltaiczne
Podstawowym elementem farmy fotowoltaicznej są ogniwa fotowoltaiczne, które służą
do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Konwersja
taka jest możliwa poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p – n (positive – negative),
zawierającego dwie warstwy pozytywną (+) i negatywną (-).Gdy w ogniwo trafia strumień
światła(składający się z cząstek
zwanych fotonami) następuje przemieszczenie ładunków elektrycznych, co powoduje pojawienie się
różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Zjawisko to nazywamy efektem fotowoltaicznym.
Powierzchnia pojedynczych ogniw znajduje się w przedziale od 100 – 250 cm² i osiąga moc w
zakresie od ok. 1 do 3 W, przy napięciu 0,5-0,7 V. Dlatego też w celu uzyskania większych mocy
ogniwa łączy się w panele.
Większość stosowanych ogniw, opiera się na bazie krzemu. Inwestor przewiduje możliwość
zastosowania następujących ogniw fotowoltaicznych:
monokrystalicznych – gdzie moduł składa się z wielu ogniw utworzonych z jednorodnego kryształu
krzemu;
polikrystalicznych – gdzie ogniwa składają się z wielu małych kryształów krzemu tworzących
niejednolitą powierzchnię.
Planuje się, iż łączna liczba zainstalowanych paneli fotowoltaicznych nie przekroczy 3984 sztuk. Moc
nominalna pojedynczego panelu fotowoltaicznego minimum 250 W.
Wolnostojąca konstrukcja modułów fotowoltaicznych
W celu poprawnej i efektywnej konwersji promieniowana słonecznego na energię elektryczną,
panele fotowoltaiczne montowane są na konstrukcji stalowej nachylonej do ziemi pod kątem około
15°.
Zapewnia to bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność działania oraz efektywną pracę instalacji
fotowoltaicznych – również w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Umożliwiają szybki i
bezpieczny montaż modułów fotowoltaicznych. Dają możliwość rożnego rozmieszczenia modułów w
celu optymalnego wykorzystania powierzchni zabudowy, a także zapewniają odpowiednie nachylenia
paneli względem słońca.
Zakłada się mocowanie do gruntu poprzez wkręcanie lub wbicie do ziemi rur na głębokość od 80 cm
do 120 cm (w zależności od nośności gruntu). Zastosowanie takiej technologii montażu paneli
fotowoltaicznych nie będzie wpływało na grunt i pokrycie szaty roślinnej na terenie przedsięwzięcia.
Szacuje się, iż powierzchnia zajęta pod palowanie rur wynosić będzie tylko 0,02% całej powierzchni
terenu przedsięwzięcia.
Konstrukcja wsporcza wykonana z profili aluminiowych mocowana jest do podłoża za pomocą pali
stalowych wbijanych (lub wkręcanych) w grunt, za pomocą tzw. wbijaka automatycznego, która na
podstawie wyznaczonych punktów GPS, automatycznie wbija w ziemię ramę dla paneli

fotowoltaicznych.
Proces odbywa się bez wydobycia mas ziemnych i wykopów. Punkty GPS wbicia konstrukcji w
ziemię, wykonywane są na etapie projektu budowlanego. Maszyna porusza się po terenie np. na
gąsienicy.
Nierówności terenu niwelowane są poprzez wbijanie w ziemię konstrukcji na odpowiednią głębokość.
Dzięki temu metoda ta jest nieinwazyjna pod względem środowiskowym.
Panele fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji wsporczej będą nachylone do ziemi pod kątem
około 15°. W celu uniknięcia efektu wzajemnego zacieniania się paneli fotowoltaicznych oraz ich
prawidłowego użytkowania, poszczególne rzędy konstrukcji wsporczych należy montować w
odległościach około 5 m. Rozmieszczenie takie zapewni wystarczającą ilość światła słonecznego do
zachowania roślinności trawiastej, która będzie poddana eksponowaniu promieniowania słonecznego
podczas wschodu i zachodu słońca, a dodatkowo umożliwi swobodny dostęp pracownikom obsługi
technicznej.
Konstrukcje wsporcze (a więc i panele fotowoltaiczne) będą oddalone od granicy działki realizacyjnej
na odległość min. 3 m. Taka realizacja przedsięwzięcia powoduje, iż poza terenem działek
realizacyjnych nie ma potrzeby wyznaczania obszaru, który na etapie eksploatacji przedsięwzięcia
byłby wolny od elementów zacieniających.
Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych określana jest, jako konstrukcja lekka, a więc do
transportu paneli fotowoltaicznych czy też konstrukcji wsporczej zostaną wykorzystane lekkie auta
transportowe.
Odstępy między rzędami paneli fotowoltaicznych.
W przypadku instalacji usytuowanych na gruncie, jeżeli będą występować dwa lub więcej rzędów
paneli fotowoltaicznych ważne jest, aby kolejne rzędy nie zacieniały się na wzajem. Krytycznym
okresem jest tu zima, gdy słońce góruje bardzo nisko nad horyzontem. Z tego względu minimalną
odległość między rzędami oblicza się na 22 grudnia.
Do szybkiej kalkulacji można przyjąć, że na 1 m wysokości rzędu paneli (wysokość h2) odległość
między rzędami będzie wynosić od 3,16 metra na południu Polski do 4,49 na północy.
Na obecnym etapie nie można dokładnie podać odległości między rzędami z powodu braku wiedzy na
temat wymiarów systemu konstrukcji wsporczej i jej typu. Dokładne odstępy między rzędami znane
będą na etapie projektowania.
Nie zachodzi potrzeba zwiększania odstępów na potrzeby prawidłowego użytkowania
przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji. Odstępy wynikające z powyższej systematyki
obliczeń są wystarczające na potrzeby późniejszego swobodnego użytkowania elektrowni
fotowoltaicznej.
Konwertery przekształcające prąd stały na prąd zmienny
Wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna ma postać prądu stałego, tak więc w
celu jej dalszego wykorzystania musi zostać przetworzona na prąd zmienny. W tym celu zastosowane
zostaną inwertery zamieniające prąd stały wytwarzany przez system fotowoltaiczny na prąd zmienny o
parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych, a także jego dostarczanie do sieci
elektroenergetycznej.
Inwertery wyposażone są w system dający możliwość zdalnego monitorowania i nadzorowania pracy
systemu fotowoltaicznego.
Linie niskiego napięcia występujące na farmie fotowoltaicznej, podzielić można na dwie grupy:
linie kablowe niskiego napięcia służące do połączeń elektrycznych między panelami. Umieszczone
one będą w korytkach lub rurkach podwieszonych pod panelami. Takie rozwiązanie pozwala
skutecznie przyspieszyć montaż, a także do minimum ograniczyć wykonanie wykopów;
linie kablowe niskiego napięcia służące do przesłania energii elektrycznej pomiędzy inwerterami a
kontenerową stacją transformatorową. Wykonane zostaną, jako podziemne linie kablowe.
Kontenerowa stacja transformatorowa 0,4/15 kV
Jednym z kluczowych elementów farmy fotowoltaicznej jest również kontenerowa stacja
transformatorowa, której zadaniem jest dostosowanie parametrów wytworzonej na farmie
fotowoltaicznej energii elektrycznej do parametrów energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym. Są to kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej
przystosowane do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o
układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Stacje takie są

min. wykorzystywane do zasilania:
osiedli mieszkaniowych w miastach; parków i terenów rekreacyjnych;
osiedli podmiejskich i wsi;
placów budowy;
zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.
Stacje przewożone są na miejsce i instalowanie, jako kompletnie wyposażone. Po usytuowaniu
wymagają jedynie podłączenia kabli SN, NN, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia
transformatora.
fundament prefabrykowany posiadający otwory przepustowe uzbrojone w przepusty kablowe
umożliwiające szczelne wyprowadzenie kabli SN i NN. Stanowi on również piwnicę kablową i
szczelną misę olejową zarazem;
płyta podłogowa zamykająca od góry piwnice kablową, która zawiera otwory włazowe
umożliwiające wejście do fundamentu, wprowadzenie kabli do rozdzielnic SN i NN, otwór
odprowadzający olej w przypadku wycieku oraz szyny jezdne transformatora;
korpus obudowy, w którym znajdują się otwory drzwiowe i wentylacyjne;
dach – jedno lub wielospadowy najczęściej pokrywany dachówką lub innym rodzajem pokrycia;
stolarki drzwi oraz żaluzje wentylacyjne.
Zgodnie z normą na projektowanie i eksploatację stacji transformatorowych – PN-EN 62271-202
„Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe
prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie; + normy związane”, każda stacja kontenerowa
na transformatory powyżej 800 kVA musi być wyposażona w misę olejową zabezpieczającą
środowisko przed olejem. Norma ta dotyczy również zastosowania transformatorów żywicznych, czyli
suchych –bezolejowych.
Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa będzie wyposażona w zabezpieczającą misę
olejową.
Podziemna linia kablowa SN
Planowanym miejscem przyłączenia planowanego przedsięwzięcia do systemu
elektroenergetycznego, będzie napowietrzna linia SN przebiegająca przez działkę 1146 obręb
Skaratki, Gmina Domaniewice. Przyłączenie nastąpi za pomocą podziemnej linii kablowej
przebiegającej przez działkę 1146 obręb Skaratki , Gmina Domaniewice. Planowana linia kablowa
zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami normy „N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Droga dojazdowa
Infrastruktura drogowa będzie charakteryzowała się wykorzystaniem działek drogowych już
istniejących. Może wystąpić konieczność utwardzenia dróg dojazdowych przebiegających przez
działki nr 942.
Budowa farmy fotowoltaicznej nie wpłynie na zmianę charakteru działek o nr ewid. 942, będącej
drogą gminną.
Minimalne wymagania dotyczące drogi dojazdowej:
- szerokość drogi – od 3 do 8 m (średnia szerokość przyjęta w praktyce to 4 m),
Drogi dojazdowe do famy fotowoltaicznej zostaną wykonane z kruszywa naturalnego o frakcji
0,63
mm do 31,5 mm zagęszczonych mechanicznie np. walcem wibracyjnym.
Droga dojazdowa do planowanej inwestycji nie będzie drogą o nawierzchni twardej w rozumieniu §3
ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Wewnętrzna droga gruntowa
Wewnętrzna infrastruktura drogowa dla planowanego przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się
wykorzystaniem działek realizacyjnych tj. działki 1146 obręb Skaratki, gmina Domaniewice, powiat
łowicki, województwo łódzkie, w celu na nich szlaku jezdno-pieszego (pomiędzy rzędami paneli
fotowoltaicznych służącego, jako wewnętrzna droga serwisowa) służącego jedynie do bieżącej obsługi
elektrowni fotowoltaicznej. Dlatego też, będzie mieć jedynie charakter drogi wewnętrznej, a więc

niekwalifikującej się, jako droga publiczna.
Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga wytyczenia wewnętrznej drogi serwisowej.
Zachowane odstępy między rzędami paneli fotowoltaicznych umożliwiają swobodne poruszanie
się i serwisowanie elektrowni fotowoltaicznej.
Zaplecze socjalno-bytowe
Na czas realizacji budowy jak i późniejszej likwidacji, na działce 1146 obręb Skaratki, gmina
Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie, przewidziane jest wyznaczenie zaplecza
socjalno bytowego (tj. zaplecze budowy). Ze względu na brak konieczności niwelacji gruntu, oraz
zastosowaną technologię budowa nie będzie wymagała przygotowania „specjalnego” zaplecza, czy
relatywnie dużego parkingu.
Zaplecze powinno być wykonane metodą bezinwazyjną, tzn. za pomocą gotowych płyt betonowych
wyłożonych pod spodem geomembraną separacyjną, która będzie stanowiła ochronę przed
przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dokładna lokalizacja
zaplecza budowy zostanie wyznaczona przez projektanta na etapie projektu budowlanego.
Ogrodzenie
Przewiduje się, iż teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony. Zaleca się użycie ogrodzenia
siatkowego niepełnego z przestrzenią 10-15 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, co
umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom (płazy, gady, drobne ssaki), bez podmurówki, lub z
podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak, by pod wygrodzeniem nie istniały żadne
fizyczne przeszkody. W przypadku wykonania ogrodzenia w sposób opisany powyżej nie są istotne
wielkości oczek siatki, czy rozstaw prętów, ważne jest, że zostanie wykonane ogrodzenie niepełne, co
ograniczy wpływ na krajobraz i nie będzie odstraszało zwierząt. Ogrodzenie powinno zostać
wykonane w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia. Na
obecnym etapie planowania przedsięwzięcia, planowana długość ogrodzenia to około 700m.
Nie planuje się również ogradzania terenu przedsięwzięcia elektronicznym systemem płoszenia
zwierząt.
Planowana produkcja
Produktem wytwarzanym w wyniku eksploatacji projektowanej inwestycji będzie energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych – energia elektryczna powstająca przy wykorzystaniu promieniowania
słonecznego.
Łączna moc przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie maksymalnie 1 MW. Planowana produkcja
roczna „zielonej energii” z projektowanej farmy fotowoltaicznej, wprowadzona do sieci wyniesie max
ok. 1,4

