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Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.
178/18, w miejscowości Barlewice, gmina Sztum” o mocy do 70 MW, przewidzianej do
realizacji na działce 178/18, obręb Barlewice, 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.).
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej
o łącznej mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowana inwestycja
zlokalizowana będzie w obrębie Barlewice, w gminie Sztum, powiat sztumski, na terenie działki
nr 178/18. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Całkowita powierzchnia działki wynosi 150.5427 ha i stanowi zgodnie
z wypisem z ewidencji gruntów grunty w klasach: RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, N, Lzr-RIVa,
Br-RIIIb. Powierzchnia faktycznie zajęta przez inwestycję będzie wynosiła do 79,81 ha.
Realizowane przedsięwzięcie usytuowane zostanie na gruntach klasy RIVa, RIVb, RV. W
otoczeniu planowanej elektrowni słonecznej dominują tereny rolne. W sąsiedztwie
przedsięwzięcia w południowej części działki, znajduje się zabudowa należąca do
przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowo-handlowego. Najbliższa zabudowa jednorodzinna od
miejsca lokalizacji inwestycji znajduje się w odległości ok. 230 m w kierunku północnym.
Planuje się maksymalnie 29-letni okres eksploatacji elektrowni.
Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:
• zestaw ogniw fotowoltaicznych do 420 000 szt. umieszczonych na konstrukcji wsporczej,
• inwertery do 700 szt. w postaci urządzeń montowanych do konstrukcji wsporczej przy
grupach paneli lub do 70 szt. inwerterów centralnych,
• kontenerowe stacje transformatorowe 0,4/15 kV do 35 szt.,
• kontener techniczny o mocy do 70 MW, pojemności baterii do 350 MWh,
• opcjonalnie główny punkt odbioru wraz z transformatorami SN/WN oraz infrastrukturą
techniczną,
• wewnętrzne sieci kablowe,
• sieci teletechniczne, telekomunikacyjne i alarmowo-dozorowe,
• drogi wewnętrznych o szerokości do 4,0 metrów,
• ogrodzenia terenu inwestycji.
Dopuszcza się podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy
nieprzekraczającej wnioskowanej mocy do 70 MW, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej
wnioskowanej powierzchni do 79,81 ha, zlokalizowanej na wskazanej działce o nr ew. 178/18,
obręb Barlewice, gm. Sztum. W przypadku dokonania podziału zaplanowanej inwestycji na
mniejsze instalacje, oddziaływanie elektrowni będzie zawierać się wyłącznie
w poszczególnych granicach farmy słonecznej. Zwiększeniu może ulec długość ogrodzenia.
Planowana elektrownia fotowoltaiczna zakłada zastosowanie do 420 000 szt. modułów
fotowoltaicznych. Panele zabezpieczone są od frontu hartowanym szkłem, co zapewnia
doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Panele na stałe przytwierdzone będą do
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stołów. Stoły z panelami fotowoltaicznymi będą usytuowane w odległości minimum 4 m od
granic działek sąsiednich. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi
pozostawiony zostanie odstęp do 10 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie
przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną
połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach
wkręconych (lub wbitych) w grunt. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie
przekroczy 6 m. Ogniwa fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Montaż odbywać się będzie
w miejscu posadowienia z gotowych elementów bezpośrednio na gruncie i obejmie wbicie
(bądź wkręcenie) do gruntu konstrukcji mocujących w formie metalowych słupków, do których
przykręcane są panele fotowoltaiczne, podłączane są przetwornice (inwertery) i inne
urządzenia wspomagające pracę ogniw.
Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego będą przetwornice (inwertery). Dla
obsługi instalacji słonecznej zostanie zainstalowana większa ilość małych inwerterów o niskich
mocach, umieszczonych bezpośrednio przy panelach fotowoltaicznych lub mniejsza ilość
inwerterów centralnych o większej mocy. Moc pojedynczego inwertera do 205 kW lub jednego
centralnego do 900 kW. Ich zadaniem jest przekształcanie prądu stałego na prąd przemienny,
który może trafić do odbiorczej sieci elektroenergetycznej.
Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana
będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów,
których zadaniem jest przekształcenie prądu stałego na prąd zmienny. Dalej energia
elektryczna o napięciu 400 V przesyłana będzie trasami kablowymi z inwerterów do
transformatorów, których zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości 15 kV, tak aby
możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. W przypadku budowy stacji SN/WN energia
liniami średniego napięcia będzie przesyłana do stacji SN/WN, gdzie będzie liniami wysokiego
napięcia przesyłana do sieci zewnętrznej.
Projektowane transformatory są typowymi nowoczesnymi technologicznie
rozwiązaniami konstrukcyjnymi, powszechnie stosowanymi w tego typu instalacjach, które
umieszczone zostanie w kontenerach. Moc pojedynczego transformatora ma wynosić
maksymalnie 1600 kVA. Zarówno oddziaływanie pola magnetycznego, pola elektrycznego jak
i pola akustycznego jest znikome.
Kontener transformatora jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z
komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz
rozdzielnicy średniego napięcia. Zostanie on wyposażony w układy pomiarowe ilości
wytworzonej energii elektrycznej, instalację ogrzewania elektrycznego, instalację
oświetleniową i urządzenia bezpieczeństwa (m.in. urządzenia ochrony przeciwpożarowej i
przeciwporażeniowej - izolacje robocze, uziemienia ochronne, samoczynne wyłączniki).
Obudowa kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje ona pole
magnetyczne oraz stanowi izolację akustyczną.
Panele fotowoltaiczne mogą zostać wyposażone w zintegrowany system
magazynowania energii (akumulatory). Przedmiotowa elektrownia słoneczna będzie
współpracować z odbiorczą siecią elektroenergetyczną przekazując do niej całą
wyprodukowaną energię, lecz w przypadku braku możliwości (z przyczyn niezależnych od
Inwestora), może zajść konieczność budowy magazynów energii. Energia elektryczna z
transformatorów będzie dostarczana do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej za
pośrednictwem wewnętrznej podziemnej linii kablowej średniego napięcia i zewnętrznego
punktu przyłącza do linii SN odbiorcy lub opcjonalnie liniami kablowymi SN poprzez stację
SN/WN podnoszącą napięcie prądu ze średniego na wysokie liniami kablowymi WN do
miejsca przyłączenia. Łączna moc transformatorów SN/WN wyniesie do 140 MVA. Rodzaj
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zastosowanego napięcia uzależniony od uzyskanych warunków przyłączenia z lokalnym
dystrybutorem energii.
Linia kablowa w osłonach solarnych zostanie poprowadzona podziemnie, w związku z
czym, promieniowanie elektromagnetyczne będzie znikome i dodatkowo tłumione przez grunt.
Poprowadzenie kabli przez drogi, odbywać się będzie metodą przewiertu lub w sytuacjach
trudnej gruntowo metodą przekopu.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb własnych elektrowni
wyniesie ok. 73600 kW
Projektowana farma fotowoltaiczna będzie funkcjonować wyłącznie w porze dziennej.
W porze nocnej będą pracowały wyłącznie transformatory na potrzeby własne.
Teren inwestycji będzie ogrodzony za pomocą ażurowej siatki ocynkowanej,
zainstalowanej na słupkach wbijanych w ziemię lub montowanych na stopie betonowej
o wysokości do 3 m i długości ok. 4000m. W raporcie ooś wskazano, że dolna krawędź siatki
okalającej farmę fotowoltaiczną znajdzie się ok. 15 cm nad powierzchnią gruntu, stąd płazy
i małe ssaki będą mogły przemieszczać się swobodnie. Zaplanowany prześwit pod
ogrodzeniem jest niewystarczający aby umożliwić migrację małym zwierzętom. W związku
z czym tut. organ nałożył w pkt. 1.2 a) sentencji decyzji warunek dotyczący wykonania
ogrodzenia, który pozwoli swobodnie przemieszczać się małym zwierzętom przez teren
przedsięwzięcia.
Przewiduje się zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji pod
wewnętrzną drogę gruntową utwardzoną żwirem o różnej wielkości uziarnienia o szerokości
do 4,0 m, umożliwiającą dojazd do urządzeń. Długość drogi wewnętrznej wyniesie ok. 4000
m.
Główne przewidziane emisje nastąpią w trakcie trwania budowy elektrowni i związane
będą z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w zakresie paliwa spalanego w środkach
transportu oraz maszyn i nie będą odbiegać od standardowej emisji maszyn rolniczych
związanych z uprawą roślin. Znikomą ilość emisji hałasu oraz zanieczyszczeń przewiduje się
w ramach obsługi elektrowni po jej uruchomieniu do prac związanych z utrzymaniem porządku
na terenie elektrowni – wykaszanie traw.
Likwidacja farmy fotowoltaicznej polegać będzie na demontażu paneli PV wraz
z konstrukcjami montażowymi, banków przetwornic (inwerterów), transformatora, pozostałych
urządzeń i okablowania elektroenergetycznego, wywiezieniu poza teren przedsięwzięcia ww.
elementów oraz stacji transformatorowych i kontenera technicznego, a następnie
uporządkowaniu terenu elektrowni. W dalszej kolejności obszar przedsięwzięcia zostanie
zrekultywowany.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego likwidacji zbliżone będzie do
oddziaływania z etapu budowy i związane będzie z prowadzeniem prac polegających na
demontażu paneli fotowoltaicznych i ich stalowych konstrukcji, usunięcia tras kablowych oraz
rozbiórki transformatorów i stacji technicznych. Prace te będą wymagać zastosowania
pojazdów transportujących elementy konstrukcji, narzędzi i maszyn do demontażu. W celu
ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia w tym zakresie zostanie prawidłowo
zorganizowany plac rozbiórki oraz wyposażony w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wycieków z pojazdów jak i z rozbieranej stacji transformatorowej. Zebrane zanieczyszczenia
będą przechowywane w miejscu zabezpieczającym przed przedostaniem się ich do
środowiska oraz niezwłocznie przekazać do utylizacji.
Praca ekipy rozbiórkowej będzie wiązała się z powstawaniem ścieków bytowych, które będą
gromadzone w przenośnych toaletach oraz przekazywane uprawnionym podmiotom do
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oczyszczenia. Ilość powstających ścieków będzie niewielka, zależna od ilości osób
pracujących przy rozbiórce elektrowni. Prace rozbiórkowe prowadzone będą poza obszarem
wód powierzchniowych. Ewentualne oddziaływanie związane z demontażem infrastruktury
Elektrowni Słonecznej będzie krótkotrwałe i ograniczone wyłącznie do czasu trwania prac
rozbiórkowych oraz miejsca ich prowadzenia.
Na etapie likwidacji przedsięwzięcia powstaną odpady typowe dla prac rozbiórkowych
obiektów budowlanych, a także zużyte tkaniny do wycierania i ubrania ochronne oraz odpady
opakowaniowe i komunalne.
W okresie likwidacji planowanej inwestycji można spodziewać się okresowego, wzmożonego
oddziaływania akustycznego i wibracji spowodowanych pracą sprzętu budowlanego
i pojazdów transportujących materiały. Oddziaływania te są krótkotrwałe. Likwidacja
przedmiotowej farmy oraz całej infrastruktury odbywała się wyłącznie w porze dziennej.
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