Załącznik
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: GŚ.6220.12.2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie,
Gmina Wizna.
Inwestor: PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o nr geod. 44/1 obręb
Rutkowskie, gm. Wizna. Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 7500 szt.
paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MWp.
Do zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia będą należały następujące elementy:
• stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli
(tzw. stoły fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowane na gruncie,
• panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 3 MWp w ilości do 7500 szt.,
• inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 3 MWp w ilości do 60 szt.,
• stacje transformatorowe do 3 szt.,
• pośrednie rozdzielnice napięcia,
• układy pomiarowo – zabezpieczające,
• trasy oraz linie kablowe,
• instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe,
• dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze,
• ogrodzenie, monitoring.
Panele zostaną podłączone do inwerterów o łącznej mocy do 3 MWp, zamieniających
prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej.
Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych
usadowionych na gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach
kontrolnych.
Teren planowanej inwestycji posiada naturalną rzeźbę terenu. Ewentualne roboty
ziemne będą polegać na wykonaniu tras kablowych oraz wbijaniu konstrukcji
montażowych. Nie przewiduje się zmian ukształtowania terenu. Zachowane zostaną
naturalne spadki terenu i kierunki spływu powierzchniowego.
W nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej zostaną zastosowane urządzenia
zmieniające charakter energii elektrycznej, na taką, która znajduje się w lokalnej sieci
elektroenergetycznej. Prąd stały (DC) jest zmieniany na prąd zmienny (AC). Falowniki
w zależności od możliwości ich podłączenia do modułów PV, zostaną zainstalowane w
systemie rozproszonym, bądź systemie centralnym (w prefabrykowanych stacjach
kontenerowych).
Panele fotowoltaiczne zostaną połączone w zestawy (rzędy, stringi), a następnie
z inwerterami za pomocą nadziemnych przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych
po konstrukcjach wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemię. W celu
wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie podziemnej linii
kablowej, pomiędzy stacjami kontenerowymi a miejscem przyłączenia do sieci.
Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej głębokości, na
przygotowanym do tego podłożu z warstwą podsypki, oraz zabezpieczona taśmą

1

ostrzegawczą. Trasa, ze względu na małą głębokość posadowienia, nie będzie naruszać
naturalnego zwierciadła wód gruntowych. Roboty ziemne zostaną wykonane według
normy PN-B-06050:1990 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Masy ziemne,
które zostaną wydobyte z wykopów po trasach kablowych zostaną odłożone w trakcie
prac ziemnych, w taki sposób aby można je było wykorzystać w późniejszym terminie.
Masy ziemne zostaną wykorzystane do przysypania przygotowanych już tras kablowych,
zgodnie ze wcześniejszym profilem litologicznym
Projektuje się zastosowanie stalowej wolnostojącej konstrukcji montażowej pod panele
fotowoltaiczne, składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz
elementów mocujących. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za
pomocą pionowych pali przez uprawnionych do tego, wyspecjalizowanych fachowców
Nie planuje się prowadzenia ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w
porze nocnej. Dzięki rezygnacji ze stałego oświetlenia obiektu w porze nocnej zostanie
wyeliminowane zanieczyszczenie światłem. Dopuszcza się jedynie działanie oświetlenia
tylko i wyłączne w trakcie wizyt na obiekcie, przy słabej widoczności
Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko
dowiodła, że wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się
zamykać w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny i będą miały
zasięg małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy. Prawidłowa
organizacja robót zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz znajduje
się na terenie korytarza ekologicznego: Dolina Biebrzy – Puszcza Piska korytarz
południowy. Za sprawą rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jak również dobrych
praktyk budowlanych (odpowiednie wykonanie ogrodzenia zapewniającego możliwość
migracji) – nie przewiduje się przerwania ani zakłócenia funkcjonowania tego korytarza.
Drożność migracji zwierząt (lokalne korytarze migracji) nie zostanie zaburzona m.in. ze
względu na: brak zwartej zabudowy (tzn. brak stykających się ogrodzeń pomiędzy
inwestycją a innymi obiektami) oraz wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki z
przestrzenią ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez
podmurówki, dzięki czemu pod ogrodzeniem nie będą istniały fizyczne przeszkody
uniemożliwiające migrację małym i średnim zwierzętom. Dolna krawędź ogrodzenia
zostanie wykonana w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt poprzez zastosowanie
pełnego splotu siatki, z zamkniętymi oczkami
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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