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Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 4 MW wraz z 2
kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą
– PV Nowa Wieś” przewidzianej do realizacji na działce nr 245/1, obręb 0010 Nowa
Wieś, gmina Sztum
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę wolnostojącej, naziemnej
instalacji fotowoltaicznej – farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą.
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 245/1 obręb 0010 Nowa Wieś,
gmina Sztum. Całkowita powierzchnia nieruchomości na której planowane jest
przedsięwzięcie wynosi 9,89 ha i jest to maksymalna powierzchnia, która jest możliwa do
ogrodzenia. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia ograniczona ogrodzeniem będzie
wynosić około 5,35 ha. Natomiast powierzchnia terenu trwale przekształcona wynosić będzie
ok. 1,4860 ha. Przedsięwzięcie realizowane będzie na użytkach rolnych RIVa, RIVb, RV, RVI
i ŁVI. Farma fotowoltaiczna została zaprojektowana w taki sposób, aby ominąć użytek ŁIII,
nieużytek N i LsVI.
Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:
− konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych;
− panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 4MWp, w liczbie ok. 7868 szt.;
− przetwornice (falowniki/inwertery);
− 2 budynków kontenerowych stacji transformatorowych;
− linii kablowej SN 15 kV służącej jako wyprowadzenie mocy z farmy fotowoltaicznej;
− systemu monitoringu CCTV (opcjonalnie);
− systemu włamania i napadu (opcjonalnie);
− instalacji oświetlenia (LED) (opcjonalnie).
Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na tzw. stołach umieszczonych na
konstrukcjach wsporczych. Każdy stół będzie składał się z paneli ułożonych poziomo w 4
rzędach. Zastosowane panele posiadają powłokę antyrefleksyjną, która zmniejsza
współczynnik odbicia światła od powierzchni ogniw krzemowych, jednocześnie zwiększając
absorpcję promieniowania słonecznego i poprawiając parametry elektryczne ogniwa.
Montaż paneli będzie oparty na konstrukcji wolnostojącej, składającej się ze stalowej
ocynkowanej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów
mocujących (elementów łączących). Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona
bezpośrednio do podłoża (pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). Głębokość osadzania
zależy od konkretnych warunków panujących na miejscu i będzie ustalana indywidualnie przez
projektanta w oparciu o nośność gruntu oraz obciążenie śniegiem oraz wiatrem. Wysokość
konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie
maksymalnie do 4 m wysokości.
Stelaże sytuowane będą w rzędach, w odstępach gwarantujących dopływ światła słonecznego
w ciągu całego roku równomiernie. Stoły z panelami będą rozmieszczone w rzędach
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oddalonych od siebie od 4 do 6 m. Każdy stół będzie składał się z paneli ułożonych poziomo
w 4 rzędach.
Przewiduje się zastosowanie stacji kontenerowych o wymiarach ok. 6 m x 3 m x 3 m.
Stacja kontenerowa wyposażona jest w rozdzielnicę nn, transformator, rozdzielnicę SN, układ
pomiaru energii „zielonej” oraz oddanej do sieci, układ sterowania i kontroli, rozdzielnicę
potrzeb własnych, układ łączności, instalację oświetlenia, ogrzewania i wentylacji oraz
instalację monitoringu. Powierzchnie terenów wykorzystane na cele posadowienia stacji
kontenerowych wyniosą ok. 20 m2. Na potrzeby posadowienia stacji kontenerowych oraz z
uwagi na późniejszą eksploatację farmy fotowoltaicznej przewiduje się budowę małego
utwardzonego placu manewrowego z dwoma miejscami parkingowymi o wymiarach min. 2,5
m x 5 m.
Dla farmy fotowoltaicznej przewiduje się wykorzystanie 2 transformatorów suchych
w izolacji żywicznej o mocy do 1000 kVA, które będą umiejscowione w osobnych
pomieszczeniach stacji kontenerowych posadowionych na terenie planowanej inwestycji.
Żywica oraz zastosowane materiały izolacyjne dają transformatorom wysokie parametry
samogaszące, natomiast zastosowanie systemu chłodzenia powietrzem, pozwala uniknąć
wycieków płynów chłodzących, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska
zewnętrznego.
Panele fotowoltaiczne będą połączone z falownikami kablami DC prowadzonymi pod
panelami w korytach przytwierdzonych do konstrukcji wsporczych paneli lub w wiązkach pod
panelami i prowadzone po konstrukcji wsporczej. Inwertery będą połączone z rozdzielnicą
niskiego napięcia w stacji kontenerowej poprzez kable AC prowadzone w ziemi
o przekrojach i długości dostosowanych do odpowiednich parametrów instalacji. Do
wyprowadzenia mocy z farmy fotowoltaicznej przewiduje się wykonanie oddzielnej podziemnej
linii kablowej SN (wyprowadzenia mocy) o długości trasy zależnej od miejsca wskazanego w
warunkach przyłączenia, o które wystąpi Inwestor. Linia kablowa będzie przebiegała pomiędzy
stacjami kontenerowymi a słupem sieci SN. Kabel będzie ułożony w ziemi na głębokości ok.
80 - 90 cm na podsypce piaskowej (10 cm), pokrycie kabla również piaskiem (10 cm). Warstwy
piasku zostaną pokryte gruntem rodzimym.
Przewiduje się oświetlenie farmy fotowoltaicznej z wykorzystaniem „czujnika ruchu”,
który będzie uruchamiał oświetlenie tylko w momencie detekcji poruszającego się obiektu,
który znajdzie się w obszarze będącym w zasięgu czujnika ruchu.
Nieruchomość jest skomunikowana z drogą gminną (działka 276/2) poprzez działkę
245/2, która stanowi własność inwestora.
Projektowana farma fotowoltaiczna o mocy do 4 MW przyłączona będzie do sieci 15
kV lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej.
Z przeprowadzonej analizy możliwego potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji na
środowisko wynika, iż emisja zanieczyszczeń do powietrza wystąpi przede wszystkim na
etapie budowy instalacji oraz likwidacji przedsięwzięcia i może mieć miejsce jedynie podczas
transportu materiałów, pracy sprzętu technicznego i maszyn. Transport niezbędnych
elementów instalacji fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz praca
maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miała wpływ na jakość powietrza
(emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji instalacji fotowoltaicznej oraz terenach
sąsiadujących z trasami przejazdów. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe,
ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe. Ponadto praca ciężkiego
sprzętu spowoduje powstawanie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym poziomem
hałasu. Jednakże emisja hałasu będzie miała charakter punktowy, krótkotrwały i ustający po
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zakończeniu prowadzenia prac. Ponadto prace powodujące uciążliwość będą prowadzone w
porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. W celu uniknięcia przedostania się olejów
lub benzyny do środowiska gruntowo-wodnego tankowanie paliwa odbywać się będzie poza
obszarem inwestycji na stacjach benzynowych, a wymiana płynów eksploatacyjnych
wykonywana będzie w warsztacie zakładowym lub serwisie. Nie przewiduje się emisji ścieków
do środowiska na etapie budowy, z uwagi na zastosowanie przenośnej kabiny sanitarnej.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wiąże się z
wytworzeniem niewielkiej ilości odpadów. Prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów
powstających podczas prac. Gromadzone one będą w szczelnych pojemnikach, w miejscach
do tego wydzielonych.
Na etapie eksploatacji będą powstawać znikome ilości zanieczyszczeń powietrza w wyniku
spalania paliw przez maszyny i urządzenia celem obsługi farmy fotowoltaicznej (konserwacja
urządzeń czy wykaszanie roślinności niskiej). Emisja hałasu przez elementy farmy
fotowoltaicznej (stacje transformatorowe) nie będzie powodowała przekroczenia
dopuszczalnych poziomów akustycznych dla obszarów zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe
tereny chronione akustycznie oddalone są o ok 50 m od wnioskowanego przedsięwzięcia co
zapewni dotrzymanie standardów ochrony przed hałasem. Eksploatacja elektrowni
fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem odpadów w wyniku prac serwisowych
i napraw instalacji. W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia powierzchni gruntu
odpadami, zostaną wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów powstających
na etapie odpowiednio eksploatacji i likwidacji inwestycji, umożliwiające selektywne ich
przetrzymywanie. Powstałe odpady w pierwszej kolejności będą poddane procesowi odzysku
lub unieszkodliwiania, ostatecznym etapem będzie ich bezpieczne składowanie selektywne w
odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Na terenie inwestycji zostaną wyznaczone
tymczasowe miejsca do segregacji i gromadzenia odpadów, zgodnie z zasadami
postępowania z danymi odpadami. Odpady będą bez zbędnej zwłoki odbierane przez firmy
posiadające stosowne zezwolenia.
Elektrownia fotowoltaiczna jest źródłem emitującym pola i fale elektromagnetyczne. Zgodnie
z opisem zamieszczonym w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie
emisji pól elektromagnetycznych jest pomijalnie małe i nie będzie miało wpływu na otoczenie.
Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz cały teren zostanie przywrócony to takiego samego stanu,
jaki był przed etapem realizacji inwestycji. Panele fotowoltaiczne zbudowane są z materiałów
właściwie w całości podlegających utylizacji. Aluminium, szkło, krzem krystaliczny i niewielkie
ilości tworzywa sztucznego mogą być w pełni zagospodarowane. Konstrukcje, na których
ustawiane są panele, zbudowane są ze stali nierdzewnej lub z aluminium. Dlatego większość
elementów inwestycji będzie stanowiło surowiec wtórny.
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