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OPINIA SANITARNA 
 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)  
oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b 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 Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem 
Burmistrza Miasta i Gminy Opalenica znak GK.6220.31.2020.ES.7 z dnia 15.10.2020r. (data wpływu 
21.10.2020r.) dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  
na środowisko dla inwestycji 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” dla części planowanej w graniach administracyjnych gminy Buk,  
tj. dla działek o nr ewid. 26/4 obręb Dobieżyn i działki o nr ewid. 13 obręb Szewce 
 
Inwestor: Centralna Grupa Energetyczna S.A. 
                Posada, ul. Reymonta nr 23, 62-530 Kazimierz Biskupi              
 

nie stwierdza 
 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
 i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
 

 
UZASADNIENIE: 
Burmistrz Miasta i Gminy Opalenica wnioskiem znak GK.6220.31.2020.ES.7 z dnia 15.10.2020r. (data 
wpływu 21.10.2020r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Poznaniu w sprawie wydania - w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) - 
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
dla inwestycji 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” 
dla części planowanej w graniach administracyjnych gminy Buk, tj. dla działek o nr ewid. 26/4 obręb 
Dobieżyn i działki o nr ewid. 13 obręb Szewce. 
 
 Z przedłożonej dokumentacji (w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 03.09.2020r., karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej  
we wrześniu 2020r. przez dr inż. M. Sikorskiego) wynika, iż: 
 
1. Dla analizowanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,  
co wynika z pisma Burmistrza Miasta i Gminy Opalenica znak GK.6220.31.2020.ES.7  
z dnia 15.10.2020r. 
2. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839) 
wnioskowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu  
na środowisko jest fakultatywne. 



3. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej do 50MW 
wraz z niezbędną infrastrukturą zostanie częściowo zlokalizowane na terenie gminy Buk  
we wsi Dobieżyn, na działce o nr ewid. 26/4 i we wsi Szewce, na działce o nr ewid. 13;  
pod zamierzoną inwestycję przewidziano teren o powierzchni do ok. 25,4464ha, w tym teren  
o powierzchni do ok. 10,46ha znajdujący się  w graniach administracyjnych gminy Buk.  
4. Obszar objęty planowaną inwestycją stanowią tereny pól uprawnych. Najbliższa zabudowa 
podlegająca ochronie akustycznej (tj. zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana na działce  
o nr ewid. 11/4 w Dobieżynie) usytuowana jest w odległości ok. 50m od terenu inwestycyjnego. 
5. W ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się budowę instalacji o mocy 
do 50 MW przeznaczonej do wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego  
przy użyciu zjawisk fotowoltaicznych. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana poprzez 
montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie infrastruktury technicznej (w tym elektroenergetycznych 
linii kablowych SN), posadowienie stacji GPO SN/WN i kontenerowych stacji transformatorowych 
SN/SN (dla całej inwestycji przewidziano do dwudziestu pięciu stacji o mocy do 2,5MW wyposażonych 
w rozdzielnice SN/SN), wykonanie konstrukcji i elementów montażowych oraz zapewnienie 
niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Panele fotowoltaiczne zostaną osadzone w rzędach na 
metalowych kształtownikach zakotwionych w gruncie; wysokość ww. konstrukcji nie przekroczy 4m 
nad poziomem terenu. 
6. W fazie eksploatacji planowanej inwestycji prognozuje się wytwarzanie odpadów pochodzących  
z prac dot. konserwacji i przeglądów technicznych, które będą usuwane z terenu przedsięwzięcia 
przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. Instalacja fotowoltaiczna z uwagi na bezobsługowy 
tryb pracy wymagać będzie jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji. 
Eksploatacja projektowanej inwestycji - ze względu na charakter oraz technologię - nie będzie 
powodowała zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ opiniotwórczy wydający opinię co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z treścią art. 64 ust. 3 ustawy  
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) - uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1  
ww. ustawy w zakresie kompetencyjnym określonym art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) orzeka jak w sentencji opinii 
sanitarnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Opalenica (ePUAP) 

ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 
2. Centralna Grupa Energetyczna S.A. 

Posada, ul. Reymonta nr 23, 62-530 Kazimierz Biskupi 
2.   a/a (D.K.) 
 
 
 
Do wiadomości: 
Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) 
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