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                          Golina, 18.06.2021r. 

OŚiGW.6220-2.10.2021 

 

 

D E C Y Z J A 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz § 3 ust. 1 pkt 54  

lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu 

wniosku Inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 

Warszawa dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej 

zlokalizowanej na działce nr 345/1 w miejscowości Rosocha, gmina Golinaˮ oraz po 

zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 

14.04.2021r., znak: WOO-IV.4220.535.2021.MM.1, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie z dnia 13.04.2021r., znak: ON.NS.9011.8.38.2021 oraz Dyrektora 

Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 12.04.2021r., znak: PO.ZZŚ.3.435.118.2021.PP   

     

orzekam: 

 

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia    

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko: 

1. Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić 

wyłącznie w porze dziennej, w godzinach od 6.00 do 22.00. 

2. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 metra 

przerwy pomiędzy ogrodzeniem a gruntem. 

3. Zastosować panele z powłoką antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi odbicia światła 

od powierzchni paneli. 

4. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 metra mierząc od dolnej 

krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi. 

5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac, 

kontrolować  wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić  

w bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić także bezpośrednio przed zasypaniem 

wykopów. 

6. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, koszenie roślinności pokrywającej teren 

elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego. 

7. Na terenie elektrowni nie stosować nawozów sztucznych oraz chemicznych środków 

ochrony roślin. 

8. W porze nocnej nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia. 

9. W przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę bez dodatku 

detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie 

łagodnych, biodegradowalnych środków, obojętnych dla środowiska. 

10. Wody opadowe i roztopowe, a także użyte do mycia paneli, należy rozprowadzić na 

tereny biologicznie czynne na obszarze inwestycji.  
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11. Transformator umieścić w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym, betonowym 

budynku ze szczelną posadzką. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, 

wyposażyć go w szczelną misę, która będzie mogła pomieścić całą zawartość oleju lub 

cieczy izolacyjnej na wypadek awarii oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej, 

w celu uniknięcia przedostania się tych płynów do środowiska gruntowo-wodnego. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

  

 W dniu 23.03.2021r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora 

PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 

farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 345/1 w miejscowości Rosocha, gmina 

Golinaˮ, w celu wydania opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania tego przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu. Do wniosku została 

dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych obejmujących 

przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, 

na który będzie oddziaływać, uproszczony wypis z rejestru gruntów, dokument 

potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

a także zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Tutejszy Urząd pismem z dnia 26.03.2021r., znak: OŚiGW.6220-2.4.2021 wszczął 

postępowanie zawiadamiając strony i wystąpił pismami z dnia 26.03.2021r., znak: 

OŚiGW.6220-2.1.2021, OŚiGW.6220-2.2.2021, OŚiGW.6220-2.3.2021 o wydanie opinii co 

do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na 

środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora 

Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1  

pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., 

poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

może być stwierdzony. 

 Pismem z dnia 26.03.2021r., znak: OŚiGW.6220-2.5.2021 Burmistrz Goliny złożył 

oświadczenie wraz uzasadnieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu 

terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), jest organ 

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.    

 Pismem z dnia 26.03.2021r., znak: OŚiGW.6220-2.6.2021 Burmistrz Goliny zwrócił 

się do Sołtysa Sołectwa Rosocha o publiczne ogłoszenie przez okres 14 dni załączonego 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz 

o zwrot zawiadomienia z informacją o sposobie i datach publicznego ogłoszenia, 

potwierdzonych podpisem. W dniu 14.04.2021r. Sołtys Sołectwa Rosocha dostarczył do 

tutejszego Urzędu zawiadomienie z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w dniach od 

31.03.2021r. do 14.04.2021r. 

 W dniu 12.04.2021r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo wraz z 63 podpisami od 

mieszkańców Sołectwa Rosocha, którzy wyrazili sprzeciw wobec planowanej inwestycji. 

Mieszkańcy uznali, że pogorszy ona walory krajobrazowe regionu, w którym ma powstać 

oraz będzie miała niekorzystny wpływ na bogatą i urozmaiconą faunę i florę tej okolicy. 

Ponadto, może ona również oddziaływać na lokalną sieć przesyłu energii, w której już 

obecnie występują okresowe skoki napięcia. Mieszkańcy uważają, że podłączenie do sieci 
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przemysłowej planowanej inwestycji spowoduje pogłębienie problemów ze stabilizacją sieci 

przemysłowej i może w przyszłości uniemożliwić im przyłączenie przydomowych instalacji. 

 Pismem z dnia 13.04.2021r., znak: ON.NS.9011.8.38.2021 (wpływ do tutejszego 

Urzędu 13.04.2021r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wyraził swoją 

opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. Uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki 

określone w art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.), dalej ustawy ooś,  do 

stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 Pismem z dnia 12.04.2021r., znak: PO.ZZŚ.3.435.118.2021.PP (wpływ do tutejszego 

Urzędu 14.04.2021r.)  Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wyraził swoją opinię, 

w której także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Wskazał jednak warunki i wymagania, do których spełnienia zobowiązano Inwestora  

w sentencji niniejszej decyzji. Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego 

przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także 

przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji niniejszej decyzji, 

stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu 

oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 

2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odryˮ, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967).    

 Postanowieniem z dnia 14.04.2021r., znak: WOO-IV.4220.535.2021.MM.1 (wpływ 

do tutejszego Urzędu 16.04.2021r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

wyraził swoją opinię, w której również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, do których spełnienia 

zobowiązano Inwestora w sentencji niniejszej decyzji.  

 Pismem z dnia 22.04.2021r., znak: OŚiGW.6220-2.7.2021 organ prowadzący 

postępowanie wezwał Inwestora do pisemnego złożenia dodatkowych wyjaśnień i zajęcia 

stanowiska wobec sprzeciwu mieszkańców Sołectwa Rosocha. W dniu 12.05.2021r. wpłynęło 

do tutejszego Urzędu pismo od Inwestora, czyniąc zadość wezwaniu. Wezwany bardzo 

szczegółowo odniósł się do sprzeciwu mieszkańców. W swoim piśmie dokładnie omówił 

każdą obawę mieszkańców, powołując się zarówno na literaturę i wyniki badań, jak i na 

konkretne przykłady już zrealizowanych inwestycji. 

 Pismem z dnia 18.05.2021r., znak: OŚiGW.6220-2.8.2021 tutejszy Urząd zawiadomił 

strony postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Organ podał miejsce, godziny i termin zapoznania się z dokumentacją  

w przedmiotowej sprawie. Zawiadomił również o nowym terminie załatwienia sprawy. 

 Pismem z dnia 18.05.2021r., znak: OŚiGW.6220-2.9.2021 Burmistrz Goliny zwrócił 

się do Sołtysa Sołectwa Rosocha o publiczne ogłoszenie przez okres 14 dni załączonego 

zawiadomienia o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz o zwrot zawiadomienia z informacją o sposobie i datach publicznego 

ogłoszenia, potwierdzonych podpisem. W dniu 11.06.2021r. Sołtys Sołectwa Rosocha 
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dostarczył do tutejszego Urzędu zawiadomienie z adnotacją o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w dniach od 21.05.2021r. do 04.06.2021r.     

 Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: 

rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych 

z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości 

ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi 

przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, 

emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół 

przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających 

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich 

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. 

 Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś oraz na podstawie 

sporządzonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, dalej k.i.p., ustalono, że planowane 

przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 345/1, obręb 

Rosocha, gmina Golina. Elektrownia będzie obejmowała panele fotowoltaiczne, inwertery, 

stacje transformatorowe oraz okablowanie. Powierzchnia działki wynosi 1,5 ha, a planowane 

przedsięwzięcie zajmie całą jej powierzchnię. Elektrownia składać się będzie z paneli PV 

montowanych na wolnostojących stalowych, ocynkowanych konstrukcjach wsporczych.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca przewiduje montaż 7500 sztuk paneli 

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW. Inwestor planuje także posadowić do 3 sztuk 

stacji transformatorowych umieszczonych w betonowej, stalowej lub aluminiowej obudowie. 

W stacji znajdzie się transformator suchy lub olejowy.  

 Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś 

stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się 

z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność 

biologiczną. 

 Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się negatywnego 

wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie 

zainwestowania. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, 

należy stwierdzić, że elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem 

emisji substancji do środowiska. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji 

substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na 

placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie zaraz po 

zakończeniu prac budowlanych. 

 Analizując zebrane materiały pod kątem zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, 

dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, 

biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów  

o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 

do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. z 2016r., poz. 138). Ponadto, uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych 

będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie 

zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów 

skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania 

techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie 

certyfikaty, ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto, planowane 
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przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co może wpłynąć 

pozytywnie na zmiany klimatu. 

 Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że 

gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących 

przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów 

będą roboty ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Z uwagi na specyfikę 

przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie 

stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą jedynie odpady 

związane z utrzymaniem i konserwacją paneli, które będą na bieżąco przekazywane do 

dalszego zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Mając na 

uwadze powyższe, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. 

 W odniesieniu do treści art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś stwierdzono, że 

przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na gruntach ornych klasy R IVa, R IVb, R V  

i R VI. Na ogólnodostępnych danych przestrzennych ustalono, że najbliższe tereny chronione 

akustycznie znajdują się w odległości 60 metrów od inwestycji. W oparciu o dane zawarte  

w k.i.p. ustalono, że źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede 

wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. 

Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia, co wskazano  

w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza 

k.i.p. wykazała, iż głównym emitorem hałasu na etapie eksploatacji będzie transformator 

posadowiony w stacji transformatorowej. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego 

parametry techniczne, stosunkowo niewielką skalę i jego odległość od terenów chronionych 

akustycznie nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych  

w przepisach szczegółowych. 

 Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś oraz na podstawie 

informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, że na działce przeznaczonej pod planowane 

przedsięwzięcie nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym 

oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej 

farmy fotowoltaicznej. Przedsięwzięcia tego typu nie będą również znajdowały się w zasięgu 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe, nie 

przewiduje się powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności oddziaływania 

skumulowanego. 

 Analizując zgromadzoną dokumentację i treść art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś 

stwierdzono, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym 

zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana 

elektrownia fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Woda deszczowa będzie 

swobodnie spływała z paneli fotowoltaicznych i trafiała do gruntu. W k.i.p. Inwestor wskazał, 

że panele fotowoltaiczne będą myte okresowo z użyciem czystej wody. Dopuszczono 

stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, ale tylko w przypadku 

silniejszych zabrudzeń. W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego zobowiązano 

Wnioskodawcę do umieszczenia transformatora w stalowym kontenerze lub 

prefabrykowanym, betonowym budynku ze szczelną posadzką oraz – w przypadku 

zamontowania transformatora olejowego – do wyposażenia go w szczelną misę, mogącą 

zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. 

Rozwiązania ograniczające potencjalne zanieczyszczenia dla środowiska gruntowo-wodnego 

w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia zawarto w warunkach niniejszej decyzji. 
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 W kontekście treści art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, 

że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych 

obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód 

i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska 

morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarach przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie 

będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 

oraz archeologiczne. Ponadto planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach 

uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie też zlokalizowane na 

obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. 

 Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś oraz na podstawie 

przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję 

zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Powidzko-Bieniszewski, 

który obecnie nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 

są: specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciańska PLH300009 oraz obszar 

specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalone o 1,7 km od 

planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na 

gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów.  

W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zadrzewienia śródpolne, drogi, 

zabudowa zagrodowa oraz 3 zbiorniki wodne, z których najbliższy usytuowany jest  

w odległości 100 metrów. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją  

w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia zbiorników wodnych nałożono w decyzji 

warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem 

lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada 

przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres 

migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do 

końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca 

października. Ponadto, z uwagi na pobliską lokalizację zbiorników wodnych w warunkach 

wskazano, aby na etapie eksploatacji nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych 

środków ochrony roślin. Wpisano także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości 

co najmniej 0,8 metra nad ziemią, co pozwoli na rozwój roślinności, a w konsekwencji 

umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli 

ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na 

etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom, 

na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunek regularnych 

kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania 

ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 metra przerwy 

między ogrodzeniem a gruntem. Aby zmniejszyć efekt olśnienia, nałożono warunek 

zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej. Ze względu na pobliską 

zabudowę, nałożono w opinii warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni  

i jej ogrodzenia w porze nocnej. Mając na względzie lokalizację planowanego 

przedsięwzięcia na gruntach ornych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz 

realizację zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na 

różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących 

gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt  

i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary 

chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich 

siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie 

spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich 
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powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji 

siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

 Zgodnie z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość  

i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość  

i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań  

z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 

pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 

transgranicznie oddziaływać na środowisko.   

  

 Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

 

 

P O U C Z E N I E 

 

 Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: 

§ 1  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

§ 2  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. 

 

  

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś. 

 
 

 

Z up. Burmistrza Goliny 

Anna Górzna 

Sekretarz Goliny 

 

 

 

Otrzymują: 

I. Inwestor: 

1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji:  

ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce 

 

II. Strony postępowania: 

1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9  

    ustawy z dnia 3 października 2008  roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego ochronie, udziale  

    społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,  

    poz. 247 z późn. zm.) 

2. a/a. 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - ePUAP  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie - ePUAP 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - ePUAP 
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  Załącznik nr 1 do  decyzji  Burmistrza  Goliny  

                                                                           z dnia 18.06.2021r. nr OŚiGW.6220-2.10.2021 

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Inwestor: 

PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce 

 

 Na podstawie zebranej dokumentacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 

farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na 

terenie działki o numerze ewidencyjnym 345/1, obręb Rosocha, gmina Golina. Elektrownia 

będzie obejmowała panele fotowoltaiczne, inwertery, stacje transformatorowe oraz 

okablowanie. Powierzchnia działki wynosi 1,5 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie całą 

jej powierzchnię. Elektrownia składać się będzie z paneli PV montowanych na 

wolnostojących stalowych, ocynkowanych konstrukcjach wsporczych. W ramach realizacji 

przedsięwzięcia Wnioskodawca przewiduje montaż 7500 sztuk paneli fotowoltaicznych  

o łącznej mocy do 3 MW. Inwestor planuje także posadowić do 3 sztuk stacji 

transformatorowych umieszczonych w betonowej, stalowej lub aluminiowej obudowie.  

W stacji znajdzie się transformator suchy lub olejowy. Eksploatacja planowanego 

przedsięwzięcia nie będzie wiązała sięz nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych 

oraz wpływem na różnorodność biologiczną. Nie przewiduje się negatywnego wpływu 

przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. 

Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały 

posiadające odpowiednie certyfikaty, ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany 

klimatu. Ponadto, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii 

odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych 

źródeł, co może wpłynąć pozytywnie na zmiany klimatu. Nie przewiduje się negatywnego 

wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie 

zainwestowania. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym 

zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana 

elektrownia fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Woda deszczowa będzie 

swobodnie spływała z paneli fotowoltaicznych i trafiała do gruntu. W związku z realizacją 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości 

środowiska. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruntach 

ornych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację zgodnie z warunkami 

wskazanymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania 

inwestycji na środowisko przyrodnicze. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także 

na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt 

oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000. 
 

Z up. Burmistrza Goliny 

Anna Górzna 

Sekretarz Goliny 
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