Załącznik
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: GŚ.6220.16.2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:
budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16
(obręb 0022) w miejscowości Wizna.
Inwestor: Elektrownia PV 62 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o nr geod. 16 obręb Wizna,
gm. Wizna. Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 4000 szt. paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, które usytuowane będą w rzędach, z odstępami
od 3 m do 10 m. 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. Panele
będą skierowane dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 20
do 35 stopni. Wyposażone zostaną w powłokę antyreflesyjną, zapobiegającą efektowi
olśnienia.
Przewiduję się również zamontowanie stacji transformatorowej. Transformator na
potrzeby elektrowni zostanie umieszczony w kontenerze. Kontener jako abonencka
stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15
kV, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia.
Wielkość kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów: powierzchnia do
2
225 m , wysokość do 5m. Obudowa kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego
rodzaju, tzn. eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolację akustyczną. Stacja będzie
obiektem dostępnym tylko dla pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i
posiadających odpowiednie uprawnienia. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi
przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m, oraz
wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezpośrednim sąsiedztwie
inwestycji. Opcjonalnie planuje się wybudować magazyn energii na terenie
przedmiotowej farmy. Magazyn energii będzie znajdował się w kontenerze technicznym
lub specjalnie dedykowanej obudowie dostarczonej przez producenta danego
rozwiązania. Szacunkowe parametry magazynu energii – moc do 1 MW, pojemność
baterii do 5 MWh.
Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmował się będzie produkcją
energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Jest to odnawialne, czyste źródło energii.
Ogniwo fotowoltaiczne, jest to urządzenie które przekształca promieniowanie
słoneczne bezpośrednio w elektryczność. Zjawisko to nosi nazwę efektu
fotowoltaicznego. Prawie 95% wszystkich ogniw stosowanych obecnie wykonywanych
jest z krzemu. W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną (+) i
negatywną (-), pomiędzy którymi, w momencie, gdy w ogniwo trafiają promienie
słoneczne, wytwarza się napięcie. Z reguły na pojedynczym ogniwie napięcie to
nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, dlatego aby uzyskać bardziej użyteczne
napięcie i większą moc ogniwa są łączone. Z połączenia od kilku do kilkunastu, a
czasem nawet kilkudziesięciu ogniw uzyskujemy moduł (panel), którego moc
przekracza nawet 1 kW. Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego
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są przetwornice (inwertery). Ich zadaniem jest przekształcanie prądu stałego na prąd
przemienny, który może trafić do sieci elektroenergetycznej. Obecnie dostępne są
przetwornice (inwertery) w różnych mocach. Dla obsługi instalacji słonecznej można
zainstalować dużo małych przetwornic (inwerterów) o niskich mocach, umieszczonych
bezpośrednio przy panelach fotowoltaicznych lub mniej, większych przetwornic
(inwerterów) o wysokich mocach umieszczonych w jednym pomieszczeniu kontenera z
przetwornicami. Wybór rozwiązania dokonany zostanie w oparciu o szczegółową analizę
korzyści i kosztów związanych z zastosowaniem poszczególnych rozwiązań.
Ogniwa fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Montaż odbywa się w miejscu
posadowienia z gotowych elementów bezpośrednio na gruncie. Montaż obejmuje
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. Inwestor
dopuszcza montaż paneli za pomocą systemów nadążnych (na tzw. trackerach) bądź
paneli dwustronnych (tzw. bifacial). Panele fotowoltaiczne oddają ciepło przez
konwekcję naturalną do przepływającego powietrza atmosferycznego. Jest to jedyny i
w pełni wystarczający system chłodzenia. Nie przewiduje się montażu wentylatorów.
Inwertery chłodzone są w ten sam sposób. Planuje się minimum 29-letni okres
eksploatacji instalacji.
Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana
będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów,
których zadaniem jest przekształcenie jej na prąd zmienny. Z inwerterów trasami
kablowymi energia elektryczna o napięciu nn przesyłana będzie do transformatora,
którego zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości SN, aby możliwa była
współpraca z siecią dystrybucyjną. Zastosowany transformator jest typowym
nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem konstrukcyjnym powszechnie stosowanym
w tego typu instalacjach. Jego moc ma wynosić maksymalnie 1500 kVA. Zarówno
oddziaływanie pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola akustycznego jest
znikome. Silne pole magnetyczne stanowiące istotę działania transformatora zawiera się
w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczątkowej wydostaje się
na zewnątrz
transformatora. Natomiast pole elektryczne jest całkowicie ekranowane przez metalową,
uziemioną obudowę transformatora. Inwestor planuje zastosować transformator suchy
ale nie wyklucza transformatora olejowego. W przypadku zastosowania transformatora
olejowego zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego realizowane będzie poprzez
instalację indywidualnej misy olejowej. Misa olejowa, wykonana będzie z materiałów
olejoodpornych i wodoodpornych a ich pojemność powinna wynosić minimum 110%
zawartości oleju w transformatorze zgodnie z normą PN-E-05115. Transformator
umieszczony będzie w kontenerze (dokładna lokalizacja transformatora ustalona będzie
na
etapie
projektu
budowlanego).
Kontener
jako
abonencka
stacja
elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora nn/SN,
rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia. Obudowa kontenera
stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje pole magnetyczne oraz
stanowi izolację akustyczną. Stacja będzie obiektem dostępnym tylko dla pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających odpowiednie uprawnienia. Podczas
realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia
pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m
nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja będzie spełniać
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wymagania zawarte w w Rozporządzeniu Ministra Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, w otoczeniu
korytarzy ekologicznych: Dolina Środkowej Narwi KGPn-23C, , Puszcza Piska-Dolina
Biebrzy Południowy GKPn-1C. Przedsięwzięcie nie wpłynie na funkcjonowanie ww.
korytarzy ekologicznych, gdyż realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie będzie
wiązała się z ingerencją w koryto cieku wody, a także nie będą prowadzone prace,
które mogą wpływać na elementy jakości wód, oraz że z przedsięwzięciem nie wiąże
się pobór wód podziemnych, obniżanie zwierciadła wód podziemnych. Zasadniczo
elektrownia nie będzie tworzyć bariery do przemieszczania się większych zwierząt, ani
nie wpłynie na drożność krajowych, a także lokalnych korytarzy ekologicznych. Farma
słoneczna zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby spontanicznie pojawiające się
większe zwierzęta mogły bez problemu obejść elektrownie wzdłuż ogrodzenia.
Pomiędzy ogrodzeniem a gruntem planowane jest pozostawienie ok. 20 cm prześwitu,
jednocześnie zakończenie ogrodzenia będzie wykonane w taki sposób, aby nie
kaleczyć zwierząt np. poprzez zastosowanie nakładek na krawędziach ogrodzenia.
Inwestycja przy wdrożeniu rozwiązań chroniących środowisko określonych w KIP nie
będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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