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Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce ewidencyjnej nr 336 oraz części działek ewidencyjnych 335, 341/1
w obrębie Postolin, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 336, 335
i 341/1, obręb Postolin, 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 24 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana
będzie na terenie działki nr 336 oraz części działek 335, 341/1, położonych w obrębie Postolin,
w gminie Sztum. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Powierzchnia planowanej zabudowy instalacji wyniesie 26,88 ha, w tym
same panele fotowoltaiczne zajmą w rzucie poziomym powierzchnię 13,11 ha. Teren
planowany do zabudowy stanowi grunty rolne IVa – VI klasy bonitacji.
Przewiduje się zainstalowanie 68400 paneli fotowoltaicznych o mocy 410Wp każdy.
Instalacja paneli fotowoltaicznych zostanie zlokalizowana na działce nr 336 oraz części działki
nr 341/1 w obrębie Postolin, gmina Sztum. Elementy infrastruktury technicznej związanej
z instalacją zostaną ułożone na części działki nr 335, stanowiącej drogę gminną o nawierzchni
gruntowej.
Dojazd do działek odbywa się istniejącą drogą asfaltową łączącą Sztum z Postolinem
i bezpośrednio gminną drogą gruntową z Postolina. Teren opracowania otoczony jest z trzech
stron gruntami o przewadze użytków rolnych, od południa doliną cieku Postolińska Struga.
W granicach obszaru przewidzianego do zainwestowania znajdują się enklawy zadrzewień
stanowiące grunty leśne. Zadrzewienia te są wyłączone z zainwestowania. W granicach
działki nr 341/1 znajduje się rów melioracyjny ma charakter cieku okresowego,
odwadniającego tereny położone powyżej w przypadku intensywnych opadów.
Panele fotowoltaiczne będą posadowione na słupach stalowych o rozstawie ok. 2,5m,
wbijanych lub wierconych w grunt. Głębokość posadowienia słupów nośnych nie przekroczy
2,5m. Planuje się zainstalowanie ok. 68 400 paneli fotowoltaicznych na 1368 stołach
złożonych z 5 rzędów po 10 paneli, na powierzchni w rzucie poziomym 13.11ha, które pokryją
ok. 49% powierzchni działek nr: 336, 341/1. Działka drogowa nr 335 będzie wykorzystana
jedynie do przeprowadzenia okablowania i dojazdu.
Panele będą ustawiane w rzędach, rozdzielonych pasem terenu o szerokości ok. 3 do
10m. Wzdłuż granic działek oraz koryta rowu wytyczony będzie pas o szerokości ok. 3m,
stanowiący drogę serwisową. Od strony Postolińskiej Strugi zostanie zachowany wolny od
zabudowy pas ok. 50m. Panele fotowoltaiczne będą posadowione na słupach stalowych
o rozstawie ok. 2,5m, wbijanych lub wierconych w grunt. Głębokość posadowienia słupów
nośnych będzie zależna od nośności gruntu (zwykle wynosi 1,5m do 2,5m). Wysokość
konstrukcji wyniesie do 5m. Panele fotowoltaiczne zostaną wyposażone w powłokę
antyrefleksyjną w celu ochrony przed efektem olśnienia. Panele nie wymagają chłodzenia stąd
nie przewiduje się instalowania żadnych urządzeń chłodzących. Przewiduje się zastosowanie
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ogniw z krzemu monokrystalicznego bądź polikrystalicznego, których żywotność określa się
na ok. 30 lat.
Poszczególne panele (moduły) połączone będą ze sobą światłowodami tworząc sekcje
po ok. 50 sztuk. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwertery DC/AC)
za pomocą światłowodów. Przewiduje się montaż 15 inwerterów na każdy MW zainstalowanej
mocy. Montowane są zwykle na stelażu nośnym pod konstrukcją paneli fotowoltaicznych.
Falowniki napięcia połączone zostaną następnie z 22 stacjami transformatorowymi,
zlokalizowanymi na obrzeżach poszczególnych sekcji. Wytworzona energia elektryczna
będzie przesyłana za pomocą linii kablowej do sieci zewnętrznej poprzez GPO (Główny Punkt
Odbioru).
Inwertery to urządzenia łączące poszczególne szeregi paneli i zamieniające prąd stały
produkowany przez ogniwa na prąd zmienny.
Stacja transformatorowa służy do zamiany niskiego napięcia na napięcie średnie
przekazywane do sieci zewnętrznej. Przewiduje się połączenie falowników napięcia z 22
kontenerowymi stacjami transformatorowymi zlokalizowanymi na obrzeżach w stosunku do
sekcji paneli.
Na terenie instalacji przewiduje się posadowienie kontenera technicznego o funkcji socjalnej,
magazynowej). Wszystkie kontenery będą posadowione na gruncie na płycie żelbetowej,
niezwiązanej z gruntem. Dodatkowym elementem instalacji jest linia kablowa służąca do
przesyłu energii elektrycznej do sieci energetycznych zewnętrznych. Linia kablowa jest
układana na głębokości 0,8 — 1,5 m w gruncie. Nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu do
robót ziemnych. Na terenie inwestycji nie powstaną drogi utwardzone (poza utwardzonym
zjazdem z drogi gminnej). Obsługa serwisowa instalacji nie wymaga wykorzystywania
ciężkiego sprzętu transportowego. Instalacja będzie ogrodzona i monitorowania.
Ze względu na konieczność zapewnienia swobodnej migracji drobnych zwierząt, w tym
płazów, nie przewiduje się budowy cokołu ogrodzenia, ograniczającego ruch drobnych
zwierząt. Instalacja nie wymaga oświetlania. System monitoringu jest oparty o wykorzystanie
promieniowania podczerwonego. Eksploatacja instalacji odbywa się całkowicie w sposób
zautomatyzowany. Nie przewiduje się zatrudniania stałej obsady.
Technologia budowy polega na:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wykonaniu ogrodzenia działki z gotowych modułów z siatki,
wbiciu lub wwierceniu słupów nośnych,
skręceniu przygotowanych elementów konstrukcji nośnej,
zamocowaniu przygotowanych paneli ogniw fotowoltaicznych,
zamocowaniu okablowania i osprzętu,
ułożeniu płyt fundamentowych pod transformatory,
posadowieniu kontenerów transformatorów,
połączeniu sieci kablowania,
wykonaniu wykopu i ułożeniu kabla energetycznego do połączenia z zewnętrzną siecią
elektroenergetyczną.

Instalacja farmy nie wymaga przygotowania gruntu (np. niwelacji, zdejmowania warstwy
gleby i usuwania pokrywy roślinnej, wycinki drzew i krzewów, wykonywania odwodnień). Na
roboty budowlane składają się procesy:
−
−

dowóz i montaż konstrukcji wsporczych (metodą wbijania lub wiercenia),
montaż paneli fotowoltaicznych,
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−

wykonanie niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci podziemnego ciągu
kablowego, oraz stacji transformatorowej;
− budowa kablowego przyłącza energetycznego łączącego elektrownię słoneczną
z zewnętrzną infrastrukturą energetyczną.
Wykorzystywany sprzęt budowlany:
− pojazdy transportowe,
− wiertnie lub palownice do montażu konstrukcji nośnych paneli
− sprzęt montażowy (elektronarzędzia)
− minikoparka do wykopów pod kable energetyczne.
Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo
złożonych elementów.
Poszczególne elementy montażowe dostarczane będą na plac budowy samochodami
ciężarowymi — wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura drogowa. Następnie będzie
wykonany montaż poszczególnych paneli na konstrukcjach montażowych oraz połączenia
poszczególnych paneli z inwerterami i transformatorami, dalej z infrastrukturą energetyczną
zewnętrzną. Stelaże będą montowane w naturalnym podłożu bez wcześniejszej niwelacji
powierzchni. Transformatory będą posadowione na prefabrykowanej podstawie, bez
konieczności betonowania na miejscu. Nie przewiduje się konieczności tankowania
pojazdów i maszyn w obrębie działek.
Czas montażu instalacji szacuje się na kilka miesięcy.
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