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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach
nr OŚR.6220.0.2021
z dnia 12.10.2021 r. 

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz 
 z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
(lokalizacja: działki nr ewid. 256/11, 257/2, 259/4 i 259/5 obręb Ostrów)


Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej (wytwarzającej energię elektryczną z promieni słonecznych) o mocy do 3 MW, wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr 256/11, 257/2, 259/4 i 259/5 obręb Ostrów, gmina Łask, województwo łódzkie. 
Farma fotowoltaiczna będzie składać się z następujących elementów:
	konstrukcji wsporczych – stalowe elementy wbijane w grunt – bez elementów fundamentowania bezpośredniego;

modułów fotowoltaicznych mocowanych do konstrukcji wsporczych, maksymalna wysokość konstrukcji to 4,5 m. Moc pojedynczego modułu będzie wynosić pomiędzy 
300-600 Wp, kąt pochylenia 20÷45 stopni, odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 12 m;
sieci nn (niskiego napięcia) łączącej poszczególne moduły fotowoltaiczne z inwerterami;
kontenerowych stacji transformatorowych o łącznej mocy do 3 MW SN (średniego napięcia);
falowników (inwerterów) w ilości do 120 sztuk (w zależności od ich mocy);
przyłącza elektroenergetycznego – linia kablowa posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 80 cm;
ogrodzenia – bez murków prowadzących i zachowanej przestrzeni około 20 cm od poziomu gruntu dla umożliwienia swobodnego przemieszczania się płazów i małych zwierząt;
pozostałych niezbędnych elementów wchodzących w skład elektrowni fotowoltaicznej;
placu postojowego oraz utwardzonego dojazdu – nawierzchnia tłuczniowa przepuszczalna.
Powierzchnia działki inwestycyjnej dla analizowanego zamierzenia, projektowanego na nieruchomości nr 256/11, 257/2, 259/4 i 259/5 (obręb Ostrów, gmina Łask), wynosi łącznie 5,15 ha. Planowane przedsięwzięcie zajmie powierzchnię do 4,9 ha. Odległość 
w jakiej instalacja będzie usytułowana od granicy działek wyniesie minimum 3m.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie rolnym w miejscowości Ostrów w gminie Łask. Z wypisu z rejestru gruntów wynika, że ww. nieruchomość stanowią: grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Od północy do ww. nieruchomości przylega droga gminna, stanowiąca dogodny dojazd do terenu przedsięwzięcia. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 400 m od terenu inwestycji.
W ramach przedsięwzięcia nie będzie wycinki drzew ani krzewów. 
Powierzchnia pomiędzy i pod stołami pozostaje powierzchnią aktywną biologicznie podobnie jak pozostały teren (za wyjątkiem powierzchni pod stacją kontenerową), na którym będzie mogła się rozwijać swobodnie roślinność.
Roślinność na terenie farmy fotowoltaicznej będzie koszona, w zależności od potrzeb poza okresem lęgowym ptaków. Ponadto, w celu złagodzenia bądź całkowitego wyeliminowania powstania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną.
Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne.
W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano stacje transformatorowe, pozwalające przetransformować niskie napięcie, które wychodzi z paneli PV na średnie napięcie, którym to farma fotowoltaiczna zostanie połączona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Przez północną część przedmiotowej działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Przewiduje się, że projektowana elektrownia podłączona zostanie do powyższej infrastruktury. Szczegóły zostaną jednak określone w technicznych warunkach przyłączenia, które zostaną wydane przez operatora sieci. W przypadku stwierdzenia przez Operatora braku technicznych możliwości przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej inwestor dobierze odpowiedni magazyn energii, który posiada możliwości stabilizowania parametrów sieci energetycznej. Łączna pojemność modułu bateryjnego wyniesie do 84 kWh każdy. Ilość baterii wyniesie do 24 szt., co daje łączną pojemność magazynu na poziomie ok. 2 MWh. 
Z uwagi na bezobsługowe i całkowicie automatyczne funkcjonowanie infrastruktury przedsięwzięcia etap eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie będzie się wiązać z żadnymi stale prowadzonymi procesami. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka, będą wykonywane periodycznie.
Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się normatywne zużycie charakterystyczne dla tego typu przedsięwzięć materiałów i surowców oraz następujące szacunkowe zużycie, wody, energii i paliw: woda do celów socjalno-bytowych w ilości 
ok. 80 m3, paliwo (maszyny budowlane, samochody dostawcze) ok. 50 m3, energia elektryczna – ok. 50 kW/h. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest jedynie 
ze zużyciem paliwa do maszyn, dokonujących czynności obsługowych, tzn. ewentualnego mycia paneli oraz wykaszania terenu farmy, a także zużyciem paliwa do samochodów 
ekip serwisowych w ilości ok. 15 m3/rok oraz wody używanej do mycia paneli w ilości do 150 m3/rok. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywać będzie też pewne ilości energii elektrycznej, koniecznej do zasilenia urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu w ilości ok. 20 kW/rok. 
Transport niezbędnych elementów farmy fotowoltaicznej, który odbywał się będzie przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych, praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miała wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz terenach sąsiadujących z trasami przejazdów. 
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wiąże się z wytwarzaniem standardowych ilości i rodzajów odpadów, głównie z grupy 12, 15, 17, 19 oraz 20. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Powstałe na etapie budowy oraz eksploatacji farmy odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów). 
Na etapie eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki bytowe ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi oraz przyłączeniowymi na etapie realizacji oraz okresową konserwacją paneli fotowoltaicznych czy okresowym koszeniem terenu przedsięwzięcia, praca elektrowni odbywać się będzie bezobsługowo. Dzięki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem, wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Woda nie będzie stanowiła niebezpieczeństwa dla środowiska gruntowo-wodnego (będzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych na panelach w ciągu roku). Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie na terenie planowanego przedsięwzięcia.
Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji środowisko gruntowo-wodne nie będzie narażone na negatywne oddziaływanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji zostaną zastosowane transformatory suche – żywiczne. Ponadto panele fotowoltaiczne będą myte jedynie wodą. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe w postaci przenośnych toalet dla pracowników. Toalety będą serwisowane przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, posiadającą stosowne zezwolenia.
Prace związane z budową planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie 
w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane będą niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu, przestrzegana będzie zasada wyłączania silników podczas przerw w pracy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej będzie wiązał się z zastosowaniem inwerterów oraz transformatorów (transformatory zostaną umieszczone wewnątrz pomieszczenia stacji kontenerowej). Zważywszy na fakt, iż farma fotowoltaiczna produkuje energię jedynie w trakcie dnia, należy założyć, iż tym bardziej w ciągu nocy nie istnieje zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zmianę krajobrazu, jednakże biorąc pod uwagę obecny antropogeniczny charakter terenu oraz niewielką wysokość projektowanych konstrukcji prognozuje się, iż elektrownia będzie zauważalna jedynie z najbliżej położonych obszarów. Omawiany obszar znajduje się na terenie o wysokiej presji antropogenicznej, użytkowanym rolniczo oraz w pobliżu drogi ekspresowej S8. Tym samym można stwierdzić, 
że przedmiotowa elektrownia słoneczna nie będzie w znacząco negatywny sposób oddziaływać na krajobraz. W celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz instalacja fotowoltaiczna oraz towarzysząca jej infrastruktura (w tym stacje transformatorowe) mają być wykonane w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyróżniających się w otoczeniu. Zastosowane mają być moduły fotowoltaiczne 
o powierzchni antyrefleksyjnej, a teren przedsięwzięcia ma być utrzymany w ładzie 
i porządku.  
Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności. 
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