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Poznań, dnia 22.10.2020 r. 

PO.ZZŚ.4.435.669m.1.2020.MDB 

(e-puap) 

Burmistrz Opalenicy 

ul. 3 Maja 1 

64-330 Opalenica 

 

OPINIA 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  
w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza 
Opalenicy z dnia 15.10.2020 r., znak: GK.6220.31.2020.ES.4, w sprawie wydania opinii co do 
stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko 
dla przedsięwzięcia prowadzonego pn.: „Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie 
Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym 
przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją 
elektroenergetyczną SN/WN”, planowanego w granicach administracyjnych Buk (powiat poznański) 
oraz gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie, na dz. nr 26/4 obręb 
Dobieżyn i 13 obręb Szewce gm. Buk oraz 540, 509, 510 obręb Wojnowice, gm. Opalenica 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu  

nie stwierdza 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 19.10.2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie 
Burmistrza Opalenicy z dnia 15.10.2020 r., znak: GK.6220.31.2020.ES.4, w sprawie wydania opinii co 
do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko 
dla przedsięwzięcia prowadzonego pn.: „Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie 
Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym 
przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją 
elektroenergetyczną SN/WN”, planowanego w granicach administracyjnych Buk (powiat poznański) 
oraz gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie, na dz. nr 26/4 obręb 
Dobieżyn i 13 obręb Szewce gm. Buk oraz 540, 509, 510 obręb Wojnowice, gm. Opalenica. 

Do ww. wystąpienia dołączono wniosek Inwestora, którym jest spółka Centralna Grupa 
Energetyczna S.A. z siedziba w Kazimierzu Biskupim, oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej 
k.i.p.) -  opracowaną we wrześniu 2020 r. wraz z załącznikami. 

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza  
co następuje. 
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  
z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do wykonania na dz. nr: 26/4 obręb Dobieżyn  
i 13 obręb Szewce gm. Buk (powiat poznański) oraz 540, 509, 510 obręb Wojnowice, gm. Opalenica 
(powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie. 

Na podstawie otrzymanych dokumentów ustalono, że w ramach przedsięwzięcia planuje się 
montaż paneli fotowoltaicznych o maksymalnej łącznej mocy do około 50 MW na ww. działkach. 
Przewiduje się także wykonanie łączy kablowych pomiędzy poszczególnymi obszarami. Dla celów 
odprowadzenia energii z elektrowni fotowoltaicznej, możliwa jest również realizacja opcjonalnej stacji 
elektroenergetycznej GPO SN/WN w obszarze inwestycji lub w formie dodatkowego pola przy 
istniejącym GPZ. Pod inwestycję zostaną zajęte wyłącznie klasy bonitacyjne niższe niż III-cia. Panele 
fotowoltaiczne będą ustawione w grupach o łącznej mocy do około 50 MW wyposażonych  
w kontenerowe, elektroenergetyczne stacje transformatorowe z rozdzielnicami SN/SN, od których 
energia elektryczna zostanie odprowadzona kablami SN do najbliższego GPZ, lub do opcjonalnej stacji 
elektroenergetycznej SN/WN, od której podziemnym kablem WN energia zostanie odprowadzona 
bezpośrednio do najbliższego GPZ, ewentualnie do jednej z pobliskich linii WN. Cała inwestycja jest 
podzielona na pięć obszarów. Aby wykluczyć ryzyko oddziaływania na wody gruntowe Inwestor planuje 
zastosowanie technologii bezwodnego oczyszczania paneli ewentualnie oczyszczania z zastosowaniem 
czystej wody zdemineralizowanej lub z dodatkiem łagodnego środka biodegradowalnego. powstające 
ścieki bytowe w trakcie budowy będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet 
i przekazywane do utylizacji poprzez serwis toalet. Wody opadowo - roztopowe będą naturalnie 
wsiąkać w grunt, kontakt z panelami fotowoltaicznymi nie będzie miał wpływu na ich zanieczyszczenie 

Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p., teren, na którym zlokalizowane jest planowane 
przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), poza obszarami wodno – błotnymi. W rejonie 
terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub 
pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.  

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie  
w granicach jednolitych części wód: 
 - podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym 

oraz chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych została uznana za niezagrożoną; przeznaczona do poboru wody na potrzeby 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

 - powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW6000161856849 – Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej,  
 - powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600019185687 – Mogilnica od Mogilnicy Wsch. do Rowu 

Kąkolewskiego. 
Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U Z 2016 
r. poz. 1967) JCWPd PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem 
chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla tej JCWPd  w „Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: 
utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.  
JCWP o kodzie PLRW6000161856849 – Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej, jest silnie zmienioną 
częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu 
środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry potencjał 
ekologiczny i dobry stan chemiczny; w zlewni występuje presja rolnicza oraz komunalna, a w programie 
działań zaplanowano działania mające na celu do ograniczenie presji tak, aby dobry stan mógł być 
osiągnięty do roku 2027. 
JCWP o kodzie PLRW600019185687 – Mogilnica od Mogilnicy Wsch. do Rowu Kąkolewskiego, która 
posiada status silnie zmienionej części wód, o aktualnie dobrym stanie. Nie jest monitorowana,  
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a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. 
Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.  
 Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie 
podczas realizacji  przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów 
środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  
(Dz.U. z 2016 poz. 1967).  

 
Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji. 

 
 
 

Dyrektor 

 

Arkadiusz Koza 

 

/podpisano elektronicznie/ 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują : 

1. Adresat         /8nf0ml7t4x/SkrytkaESP 

2. ZZŚ - aa. 
 
 


