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Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

    

  

        Ostrów Wielkopolski, 17.06.2022r.  

ON-NS.9011.2.18.2022 

                    

OPINIA  SANITARNA 

 
Na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art.78 ust.1, 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 2022r. poz. 1029), w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) wobec  wszczętego przez 

Wójta Gminy Sośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji 

farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie” w związku z wnioskiem firmy GREEN ZONE 

ENERGY MARCIN GUŹNICZAK Sp. Jawna, Myślniew 62, 63-507 Kobyla Góra  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim 

 

wyraża opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach proponuje się 

uwzględnić niżej  wymienione zalecenia: 

1.oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji oraz potencjalnej likwidacji nie 

może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych 

akustycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

UZASADNIENIE 

 

Wójt Gminy Sośnie zwrócił się pismem znak OS.6220.2.2022 z dnia 20.05.2022r. (data 

wpływu 23.05.2022r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie 

Wielkopolskim w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy 

mailto:sekretariat.ostrowwlkp@sanepid.gov.pl
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fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, 

obręb Cieszyn gmina Sośnie.  

Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami opracowaną przez 

EKO-GREEN Pracownia Ekspertyz Środowiskowych mgr Szymon Bugaj, Skalmierzyce.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim pismem nr  

ON-NS.9011.2.18.2022 z dnia 30.05.2022r. zwrócił się do Wójta Gminy Sośnie, w którym wskazał 

na  konieczność wezwania wnioskodawcy do złożenia dodatkowych informacji – uzupełnienia 

karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

W dniu 09.06.2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie 

Wielkopolskim wpłynęło pismo Wójta Gminy Sośnie nr OS.6220.2.2022 z dnia 08.06.2022,  

w którym przekazane zostało uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej 

o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina 

Sośnie. Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wokół terenu, na którym planuje się lokalizację przedsięwzięcia znajdują się 

obszary użytkowane pod uprawy rolne, łąki, nieużytki oraz drogi publiczne. Inwestycja 

zlokalizowana zostanie poza strefami ochronnymi ujęć wody. Na północ od miejsca inwestycji 

znajduje się zwarta zabudowa miejscowości Cieszyn.  

Najbliżej położone tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej znajdują się  

w następującej odległości:  

- w kierunku północnym – na działkach nr 445/2; 445/1; (obręb Cieszyn) – obszar bezpośrednio 

związany z zabudową mieszkaniową znajduje się w odległości nie mniejszej niż 280m,  

- w kierunku północnym i północno-wschodnim (zabudowania miejscowości Cieszyn) – tereny 

związane z zabudową zagrodową lub jednorodzinną znajdują się w odległości nie mniejszej niż 

370m.  

Teren działki, na której planuje się lokalizację przedmiotowej inwestycji obejmuje obszar 

ok. 15,89 ha. Na przedmiotowej działce prowadzona jest obecnie uprawa zbóż. Przewiduje się, że 

na potrzeby farmy fotowoltaicznej zostanie wykorzystana południowo-wschodnia część działki 

447/3 obręb Cieszyn, gm. Sośnie, o powierzchni nie przekraczającej 2,4 ha gruntu. Obszar, na 

którym planuje się lokalizację inwestycji będzie miał kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 

nie przekraczających 80m x 300m.  

W ramach inwestycji przewiduje się wykorzystanie paneli fotowoltaicznych najnowszej 

generacji o najwyższej wydajności. Panele pokryte będą powłoką antyrefleksyjną. Przyjmuje się, 

że pojedyncze panele fotowoltaiczne, które zostaną wykorzystane na farmie będą posiadały moc do 

950 W. Zakłada się, że dla farmy fotowoltaicznej liczba użytych paneli fotowoltaicznych nie 

przekroczy 4000 szt., liczba wykorzystanych inwerterów do 25 szt., a moc pojedynczego inwertera 

nie przekroczy 500kW (przy założeniu że całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie przekroczy 

2 MW). Panele fotowoltaiczne montowane będą na aluminiowych stelażach za pomocą kotw 

wbijanych w ziemię i rozmieszczone zostaną w sekcjach. Kąt nachylenia paneli będzie stały.  

Nie przewiduje się montażu jakichkolwiek elementów umożliwiających zmianę kierunku i kąta 

paneli.  

Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony i wyposażony w system 

monitoringowo-alarmowy. Od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej planuje się posadzenie 

pasów zieleni.  
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W ramach inwestycji nie planuje się magazynów energii. Planuje się wykorzystanie 1 szt. 

transformatora. W przypadku zastosowania transformatora olejowego zostanie on wyposażony  

w szczelną misę olejową zabezpieczającą środowisko gruntowo-wodne w razie wystąpienia 

ewentualnej awarii. Planowany transformator o wymiarach maksymalnie 4m x 6m przyłączony 

zostanie do słupa SN linią kablową doziemną, poprzez stację rozdzielnicę – elektroenergetyczną 

(SN). Transformator umiejscowiony zostanie w gotowym żelbetowym kontenerze.  

Farma fotowoltaiczna nie będzie w żaden sposób oświetlana, ani doświetlana zwłaszcza  

w porze nocnej. Jedynym miejscem, gdzie planuje się lokalizację oświetlenia to elewacja 

zewnętrzna stacji kontenerowej (zapalane z włącznika – okazjonalnie, jedynie podczas wizyt 

serwisowych).  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie zachodziła emisja substancji do powietrza oraz 

emisja hałasu. Emisje te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac 

związanych z budową elementów farmy fotowoltaicznej. Odpady powstające w trakcie budowy 

przekazywane będą zewnętrznym wyspecjalizowanym podmiotom w celu dalszego ich 

zagospodarowania. Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się emisji ścieków.  

W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych przewiduje się zastosowanie do tego 

celu wyłącznie czystej wody. Czynność mycia paneli może mieć miejsce nie częściej niż 1-2 razy 

w roku. Wody opadowe i roztopowe będą wsiąkać w grunt.  

            Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązać się z emisją substancji do powietrza. Wg autora 

karty informacyjnej na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się również montażu elementów, 

które mogłyby stanowić zagrożenie dla klimatu akustycznego na terenach chronionych akustycznie. 

Na terenie inwestycji nie przewiduje się zastosowania tzw. trackerów, które powodują obrót 

mechaniczny paneli wraz za zmianą położenia słońca. Planowane do użycia panele nie będą 

wyposażone w systemy wentylatorów do chłodzenia ogniw. Transformator będzie posadowiony w 

odległości nie mniejszej niż 280 m w stosunku do najbliższych zabudowań (obszarów 

podlegających ochronie akustycznej). Wg autora karty informacyjnej w związku z powyższym 

emisja hałasu poza teren inwestycji (w tym tereny szczególnie chronione przed hałasem – zabudowa 

mieszkaniowa) nie będzie występować, zarówno transformator jak i inwertery nie będą wpływać  

w jakikolwiek sposób na poziom hałasu w stosunku do działek sąsiednich, ani stanowić dla nich 

ograniczeń.  

Powstałe podczas prowadzenia prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu 

przedsięwzięcia przez firmy obsługujące farmę w tym zakresie.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje 

się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Biorąc pod 

uwagę skalę oraz rodzaj przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Ostrowie Wielkopolskim stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Ostrowie Wielkopolskim wyraża opinię jak wyżej.  
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Ostateczne stanowisko w powyższej sprawie zajmie Wójt Gminy Sośnie poprzez wydanie 

stosownego postanowienia, od którego stronom przysługiwać będzie możliwość wniesienia 

odwołania. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.   Wójt Gminy Sośnie  

     ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 

     

Do wiadomości: 

1. GREEN ZONE ENERGY  

MARCIN GUŹNICZAK Sp. Jawna 

Myślniew 62, 63-507 Kobyla Góra 

2. Strony postępowania – wg rozdzielnika  

3. A/a 

                                                                                               (podpis elektroniczny)  
M.W. 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie 

Wielkopolskim reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie 

Wielkopolskim/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim  

z siedzibą przy ul. Plac Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, e-mail: 

sekretariat.ostrowwlkp@sanepid.gov.pl; strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski; 

skrzynka ePUAP: psse-ostrowwlkp/SkrytkaESP. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 

PSSE lub e-mailem na adres: statystyka@psse-ostrow.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), mających na celu ochronę zdrowia i życia 

ludzkiego. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom 

innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony  

i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE 

w Ostrowie Wielkopolskim sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione 

Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty świadczące usługi serwisowe,  

z których może skorzystać PSSE w Ostrowie Wielkopolskim. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67  

z późn. zm.). 
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