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Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wieś, Postolin
i Sztumska Wieś”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 376, 377/2 i 377/3 obręb
Nowa Wieś, działce nr 95/1 obręb Postolin i działkach nr 197/5
i 202/1 obręb Sztumska 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.).
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej
o łącznej mocy produkowanej energii do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
(sieć energetyczna i teletechniczna). Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek
o nr 376, 377/2, 377/3, położonych w obrębie Nowa Wieś, działki nr 95/1 położonej w obrębie
Postolin i działek nr 197/5 i 202/1 położonych w obrębie Sztumska Wieś, gm. Sztum. Dla
przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 148,41 ha. Natomiast powierzchnia
terenu inwestycyjnego ulegająca przekształceniu (powierzchnia, na której będą posadowione
elementy elektrowni, czyli panele wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w wyniku realizacji
inwestycji wynosi ok. 86,3 ha. Teren działek inwestycyjnych to w większości grunty orne,
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się istniejące elektrownie wiatrowe wraz
z GPZ, tworzące Farmę Wiatrową Postolin. W bezpośrednim sąsiedztwie działek
inwestycyjnych występują głównie tereny rolnicze, a także niewielkie fragmenty lasów.
Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 350 m w kierunku wschodnim
od granicy terenu inwestycyjnego, na terenie działki o nr. 92/5.
Dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięcia w etapach w ilości do 40 etapów.
Każdy będzie obejmować budowę zespołu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy od 0,5 do
5 MW, podłączonego do kontenerowej stacji transformatorowej nn/SN. Planowana
elektrownia będzie posiadała konstrukcję nie wyższą niż 5 m.
Planuje się co najmniej 20-letni okres eksploatacji elektrowni.
Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:
• panele fotowoltaiczne w ilości maksymalnie do ok. 118 000 sztuk,
• stelaże stalowe,
• inwertery w ilości do ok. 250 sztuk,
• kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do ok. 40 sztuk,
• abonencka stacja transformatorowa (GPO),
• magazyny energii,
• przyłącza elektroenergetyczne,
• kablowe linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
• ogrodzenie poprowadzone po granicy działek inwestycyjnych,
• sygnalizacja alarmowa oraz monitoring wizyjny,
• drogi wewnętrzne,
• oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca.
Istotą funkcjonowania instalacji solarnej jest zamiana energii słonecznej w energię
elektryczną. Zamiana ta odbywa się w krzemowych płytkach półprzewodnikowych,
str. 1/5

stanowiących tym samym jedną z najważniejszych części instalacji. Uzyskiwany w modułach
solarnych prąd przekazywany będzie poprzez transformator, umieszczony na terenie
inwestycji, zlokalizowany wewnątrz stacji pomiarowo – rozdzielczej, do sieci średniego
napięcia. Każda stacja transformatorowa wyposażona będzie w rozdzielnię niskiego napięcia
0,4 kV lub 0,8 kV i średniego napięcia 15 kV lub 30 kV oraz komorę transformatorową.
Zastosowane zostaną transformatory suche lub olejowe. Układy pomiarowo-rozliczeniowe
zostaną zamontowane po stronie niskiego i średniego napięcia. Stacje kontenerowe będą
umieszczone na prefabrykowanym, żelbetowym i wodoszczelnym fundamencie o grubości ok.
0,9 m. Stacje z transformatorami olejowymi będą wyposażone w zbiorniki pozwalające na
zebranie 100% oleju podczas awarii. Stacje trafo będą połączone ze sobą kablami średniego
napięcia, a następnie wpięte do GPZ Sztum lub innego GPZ. W ramach przedsięwzięcia
dopuszcza się budowę abonenckiej stacji transformatorowej SN/110 kV, do której na średnim
napięciu zostaną przyłączone farmy fotowoltaiczne. Możliwe jest pominiecie realizacji tego
elementu o ile warunki przyłączeniowe operatora systemu dystrybucyjnego będą nakładały
wymóg bezpośredniego przyłączenia farm do stacji operatora.
Głównym celem budowy GPO (główny punkt odbioru) SN/110 kV jest odbiór energii
elektrycznej wytworzonej przez farmy fotowoltaiczne. Energia elektryczna wytworzona przez
farmy zostanie doprowadzona do GPO liniami średniego napięcia. Tam przy pomocy
transformatora napięcie zostanie zmienione na napięcie panujące w sieci przesyłowej (110
kV). Następnie energia elektryczna o wysokim napięciu zostanie przesłana liniami 110 kV do
GPZ operatora systemu dystrybucyjnego. Dopuszcza się wybudowanie stacji abonenckiej
GPO (SN/110kV) na terenie farm bądź bezpośrednio przy GPZ Sztum.
Inwestor dopuszcza w każdym z etapów (zakładając, że farma będzie realizowana w etapach
każdy po min. 1 MW mocy), montaż bateryjnego magazynu energii o mocy zainstalowanej do
50% wartości mocy zainstalowanej w modułach fotowoltaicznych i pojemności zapewniającej
do 8h ciągłej pracy z mocą zainstalowaną magazynu. Na magazyn składać się będą między
innymi ogniwa bateryjne łączone w moduły, system zarządzania pracą BMS (ang. Battery
management system), konwertery DC/DC, dwukierunkowe falowniki, dedykowany
transformator, układ chłodzenia/grzania (cieczą bądź gazem), systemy zabezpieczeń. W skład
układu chłodzenia/grzania wchodzić będą między innymi pompy, sprężarki, skraplacze (układ
chłodzenia cieczą) bądź wentylatory (układ chłodzenia gazem). W przypadku chłodzenia
cieczą, układ będzie wyposażony w glikol lub inna substancja o zbliżonych właściwościach.
Natomiast w przypadku zastosowaniu układu chłodzenia za pomocą gazu, będzie używane
powietrze. Poszczególne komponenty magazynu energii mogą zostać zamontowane
w systemie otwartym bądź w formie dedykowanego kontenera. Inwestor planuje wykonać
montaż modułów tylko w formie naziemnej.
Przewiduje się, iż magazyn będzie magazynem litowo-jonowym o mocy 500 kW i pojemności
około 4000 kWh. Wysokość poszczególnych rozwiązań będzie dochodzić do 3,5 m.
Przewiduje się, że magazyn będzie zajmował maksymalnie około 50 m 2 powierzchni.
Wnioskodawca przewiduje, że zastosowany kontener magazynu energii zostanie
posadowiony na prefabrykowanym, żelbetowym i wodoszczelnym fundamencie, który będzie
chronił przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem na grunt.
Istnieje możliwość zwiększenia pojemności i mocy magazynu poprzez montaż kolejnych
kontenerów bądź dostawienie kolejnych komponentów w systemie otwartym. Wnioskodawca
w przypadku braku możliwości montażu magazynów energii obok siebie, dopuszcza ich
montaż w konfiguracji jeden kontener na drugim do wysokości około 5,1 m.
Praca magazynu energii wiąże się z emisją do otoczenia hałasu do 75 dB (magazyn otwarty)
bądź do 65 dB (magazyn kontenerowy). W celu utrzymania niezawodności przewiduje się
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coroczny przegląd techniczny urządzeń wchodzących w skład akumulatora energii. Do
najbardziej wrażliwych elementów magazynu energii zalicza się rozłączniki po stronie DC i AC
(wymiana po 4000 cykli start/stop) i urządzenia układu chłodzenia – wentylatory, pompy,
sprężarki (wymiana po 5 latach eksploatacji). Przeciętną żywotność magazynu energii ocenia
się na 20 lat, przy czym jest ona silnie uzależniona od eksploatacji (warunki atmosferyczne,
częstotliwość cykli ładowanie/rozładowanie, średnia głębokość rozładowania). W związku z
degradacją pojemności kalendarzową oraz wynikającą ze skumulowanej liczby cykli
ładowanie/rozładowanie dopuszcza się wymianę modułów bateryjnych w okresie życia
instalacji. Na obecnym etapie nie ma możliwości sprecyzować sposobu realizacji magazynów
energii: czy to będzie kontenerowa czy na wolnej przestrzeni. Na dalszym etapie realizacji
inwestycji zostanie wybrana jedna z powyższych możliwości z zachowaniem wszelkich
wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili
bezpośrednio do gruntu. W sporadycznych przypadkach, gdy wbicie pionowych słupów nie
będzie możliwe, mogą one zostać zabetonowane na miejscu w niewielkich wykopach. Moduły
solarne wykonane będą z krzemowych płytek półprzewodnikowych z elementami srebra,
w celu przewodzenia prądu elektrycznego. Instalacja będzie montowana na wcześniej
przygotowanych stelażach stalowych elementów dostarczonych przez producenta. Podczas
określania szczegółowego posadowienia modułów uwzględnia się głębokość na jakiej
znajdują się podpory nośne oraz odległość między nimi. Głębokość posadowienia podpór
nośnych w gruncie wynosi do ok. 2 m. Przewidziana do montażu instalacja będzie instalacją
nieruchomą. Do budowy farmy zastosowane zostaną panele polikrystaliczne,
monokrystaliczne lub bifacialne (dwustronne).
Kontenerowa stacja transformatorowa to przestrzenna konstrukcja nośna pokryta osłonami
zewnętrznymi oraz betonowy fundament. Wszystkie elementy zewnętrzne: ściany boczne oraz
drzwi wykonane zostaną z blach pokrytych specjalnym lakierem dekoracyjnym (malowanie
proszkowe). Obudowa wykonana zostanie ze stali konstrukcyjnej i zabezpieczona
antykorozyjnymi powłokami malarskimi. Dach będzie płaski, pokryty blachą. Fundamenty
kontenerowych stacji transformatorowych, w postaci prefabrykatu, dostarczane zostaną razem
z obiektem. Fundament służy odpowiedniemu posadowieniu stacji, zgodnie z wymogami
sztuki budowlanej. Fundament stacji stanowi jednocześnie skrzynię kablową, umożliwiającą
montaż niezbędnego okablowania elektrycznego. Fundament wyposażony zostanie w zaciski
uziemiające, przepusty i przejścia kablowe oraz inne otwory konstrukcyjne. Standardowy
sposób posadowienia kontenerowych stacji polega na wykonaniu wykopu na głębokość ok. 1
m, ułożeniu warstwy chudego betonu, o grubości 10 cm, oraz usytuowaniu fundamentu.
Obsypka wokół obiektu wykonana zostanie z rodzimego gruntu. Dopuszcza się zmianę
sposobu posadowienia kontenerowych stacji w przypadku zastania warunków gruntowowodnych innych od przedstawionych w opinii geotechnicznej.
Posadowienie abonenckiej stacji transformatorowej (GPO) polega na wykonaniu w ziemi
wykopu szerokoprzestrzennego. W wykopie ułożony zostanie uziom otokowy, do którego
zostaną przyłączone przewody uziemiające, które będą podłączone do obiektu. Bednarka
uziemiająca zostanie usytuowana w odległości ok. 1 m od ścian fundamentu, poniżej poziomu
drenażu i zasypana gruntem rodzimym. Pod fundamentem zostanie wykonana podsypka
piaskowo-żwirowa, o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość
„poduszki” piaskowo-żwirowej będzie dostosowana do lokalnych warunków gruntowowodnych i lokalnej strefy przemarzania. Dla zapewnienia wymaganego stopnia zagęszczenia,
warstwy poddawane konsolidacji nie powinny przekraczać 20 cm. Zagęszczanie materiału
zasypowego powinno być wykonane równomiernie na całym obwodzie i powierzchni budowli.
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Dokładny sposób posadowienia zostanie szczegółowo określony na etapie projektu
wykonawczego, na podstawie powtórnego badania podłoża gruntowego.
Odległość od zabudowy mieszkaniowej:
• GPO – ok. 350 m,
• stacje transformatorowe – minimalna odległość od granicy działek do stacji kontenerowej
wynosić będzie 100 m.
Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie oświetlona. Planuje się oświetlenie
jedynie GPO znajdującego się na terenie inwestycji. Planuje się wykonanie maksymalnie 9
punktów świetlnych, wyłącznie na terenie GPO. Oświetlenie terenu zaprojektowano na
słupach stalowych, ocynkowanych, o wysokości 10 m z wysięgnikami, na których zostaną
zainstalowane oprawy TLG JET 1 ze źródłem światła TC-TEL (FSMH), 57 W. Oświetlenie
awaryjne będzie realizowane poprzez umieszczenie w jednej oprawie na każdym słupie
modułu awaryjnego o podtrzymaniu 3 h. W razie zaniku napięcia zasilającego bądź
zadziałania wyłącznika bądź wyłączników nadprądowych zostaną uruchomione oprawy
z inwerterami, które zapewnią połowę najmniejszego wymaganego średniego natężenia
przyjętego dla jezdni i dla rozdzielni 110 kV. Oświetlony będzie jedynie ogrodzony GPO.
Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej zostanie podzielone do 4 lub 5 sekcji, z których każda będzie
ogrodzona osobno. Pierwsza sekcja będzie obejmować teren działki 197/5, druga teren działki
202/1, trzecia tren działek 376, 377/3 oraz 377/2, czwarta teren działki 95/1 (działki będą
ogrodzone tym samym ogrodzeniem). Pod ogrodzeniem zostanie zostawiona przestrzeń
umożliwiająca przemieszczanie się małych zwierząt.
W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy napowietrznych linii
energetycznych. Zarówno linie średniego napięcia jak i linia wysokiego napięcia łącząca
abonencką stację transformatorową farmy fotowoltaicznej (GPO) ze stacją energetyczną
Sztum (GPZ Sztum) będą realizowane jako podziemne kablowe linie energetyczne. Linie
kablowe prowadzone w gruncie wykonane zostaną w wykopach, przewody układane będą
linia falistą z 3% zapasem, w celu kompensacji przesunięć gruntu. Kable układane będą na
podsypce piaskowej o miąższości 10 cm, obsypka i nadsypka o miąższości 10 cm również
wykonane zostaną z piasku. Na wysokości 25 cm nad przewodami ułożona zostanie taśma
ostrzegawcza z PCV koloru czerwonego, a zmiany trasy przewodu oznaczone zostaną
w widoczny sposób (np. słupki betonowe z symbolem „K”).
W ramach realizacji inwestycji nie planuje się budowy dróg dojazdowych poza działkami
inwestycyjnymi. Dojazd do terenu inwestycji odbywał się będzie od strony południowej
z miejscowości Postolin istniejącą drogą gruntową, a następnie poprzez nowoprojektowane
drogi wewnętrzne na działkach inwestycyjnych.
Ponadto planowane jest utwardzenie terenu w rejonie stacji elektroenergetycznych.
Instalacja zostanie wyposażona w system ochrony odgromowej, a wszystkie jej funkcje będą
monitorowane przy pomocy mikroprocesorowego systemu kontroli oraz nadrzędnego systemu
monitoringu.
Na etapie eksploatacji prace remontowe i konserwacyjne będą prowadzone tylko w granicach
ogrodzonego terenu elektrowni. Eksploatacja elektrowni nie wiąże się z realizacją żadnych
procesów produkcyjnych, a dojazd do niej będzie realizowany istniejącą już drogą. W trakcie
funkcjonowania elektrowni i infrastruktury towarzyszącej nie będą powstawać stale odpady
(poza odpadami związanymi z serwisem i naprawami instalacji, które będą od razu zabierane
przez firmę dokonującą naprawy), ścieki, emisje zanieczyszczeń do powietrza,
ponadnormatywna emisja hałasu.
Po zakończeniu prac inwestycyjnych, powierzchnia pod i pomiędzy modułami zostanie
obsiana mieszanką traw z dodatkiem roślin miododajnych. Po skoszeniu trawy będzie ona
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pozostawiana na miejscu do naturalnego zakładu w celu wzbogacenia podłoża w materię
organiczną.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. mgr inż. Miłosz Gutjar
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
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