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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa systemu sieciowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,25 kWp 

ukierunkowanego na wykorzystywanie energii na własne potrzeby. System będzie składał się z generatorów 

fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną w postaci prądu stałego, następnie przekształcanego na 

prąd przemienny o napięciu 400V przez inwertery trójfazowe oraz z urządzeń wspomagających (konstrukcje 

wsporcze i elementy montażowe, okablowanie solarne, układy pomiarowo – zabezpieczające, instalacja 

uziemiająca oraz pozostałe oprzyrządowanie). 

 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja znajdować się będzie na dachu budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego 

przy ulicy 1 Maja 29 w Opolu na działkach o nr ew. 13/4, 13/7, 13/9. Kopię mapy zasadniczej obejmującą 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie zamieszczono w załączniku nr 1. 

 

Obiekt jest częściowo podpiwniczony, czterokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Konstrukcja 

budynku – tradycyjna, murowana z elementami żelbetowymi. Poddasze przykryte jest dachem pulpitowym, 

stromym od strony ulicy i w tej części pokryty blachą miedzianą. Cokół i ściany parteru od strony ulicy wyłożone 

są kamieniem marmurowym. Powyżej malowany tynk cienkowarstwowy na siatce.  

Kształt obiektu, został uzyskany po przebudowie w  latach 90-tych XX w. 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, prowadzenie prac budowlanych wymaga uzgodnienia z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 

sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. 

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana będzie na dachu budynku, powierzchnia przeznaczona do 

przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia jest mniejsza niż 0,5 ha. Urządzenia instalacji będą 

zlokalizowane w pomieszczeniu nie przeznaczonym do stałego przebywania ludzi.  

Oprócz budynku głównego, na którym planowana jest inwestycja na działkach o nr ew. 13/4, 13/7, 13/9  

znajdują się inne budynki, chodniki oraz podwórko. 

Na w/w terenie nie występują żadne drzewa i krzewy, które należałoby usunąć w związku z realizacją 

przedsięwzięcia  

Zabudowa dachu w ramach niniejszego przedsięwzięcia nie naruszy szaty roślinnej. 

Na działkach objętych niniejszym przedsięwzięciem nie występują siedliska przyrodnicze, ani inne formy 

ochrony przyrody. 
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3. Rodzaj technologii  

Systemy fotowoltaiczne służą do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię 

elektryczną. Elementem pozwalającym wykorzystać energię jest ogniwo fotowoltaiczne. Ogniwa łączone są w 

panele, które połączone szeregowo wytwarzają napięcie pozwalające na wykorzystanie komercyjne. Tak 

wytworzony prąd przekazywany jest do inwertera fotowoltaicznego, którego zadaniem jest zamiana prądu stałego 

na prąd zmienny. System on-grid, jest sprzężony z siecią elektryczną i pozwala na pełne wykorzystanie mocy 

paneli do zasilania obiektu.  

Powierzchnia dachu, na którym będą zamontowane panele o łącznej mocy 18,25 kWp podzielona jest na 

dwie części.  

Dach skośny, na którym planuje się montaż 55 sztuk paneli, montowanych zgodnie z nachyleniem dachu, 

pod kątem 55° względem płaszczyzny ziemi. Dach płaski, na którym przewidziany jest montaż 18 sztuk paneli, 

zamontowanych do powierzchni płaskiej na podwyższonej konstrukcji - ustawienie takie umożliwi dedykowana 

konstrukcja wsporcza aluminiowo stalowa, zamontowana pod kątem 35 stopni Opisywany obiekt odbiega od 

kierunku południowego o azymut 4° (na wschód).  

Standardowy panel fotowoltaiczny ma wymiary ok 1600x 1000 x 45 mm. Moc nominalna pojedynczego 

modułu to wartość 250 Wp (Wat peak - jest to moc osiągana przez ogniwo fotowoltaiczne przy nasłonecznieniu o 

mocy 1 000 W/m2, gęstości spektrum AM 1,5 i temp. 25°C) 

Na etapie wykonawstwa  zostanie wybrana marka oraz producent paneli, wtedy określone zostaną dokładne 

wymiary pojedynczego modułu. 

Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworzącymi 

sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikiem napięcia (inwerterem) za pomocą kabli solarnych. 

Falownik trójfazowy o mocy 17 kW, odpowiedzialny za współpracę z generatorami będzie wyposażony  w 

wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC typu II. Inwerter powinien 

umożliwiać komunikację w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic. Inwerter połączony 

zostanie z rozdzielnicom nn/SN wyposażoną w niezbędny układ pomiarowo–zabezpieczający  

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia  

- opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 

(wariant zerowy), 

- opis analizowanych wariantów (wariantu optymalnego - zaakceptowanego przez Inwestora, 

alternatywnego wariantu racjonalnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska) wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru 
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Wariant „0” (zerowy) – nie inwestycyjny 

Wariant niepodjęcia przedsięwzięcia oznacza rezygnację z korzystnych ekonomicznie dostaw energii 

odnawialnej oraz z polepszenia jakości standardów środowiska naturalnego.  

Dodatkowo obecne i wzrastające potrzeby energetyczne w Polsce wymagają zwiększonej produkcji dostaw 

energii elektrycznej, przede wszystkim odnawialnej, ze względu na przyjęte i egzekwowane zobowiązania Polski 

wobec wymagań UE. Analizując skutki środowiskowe zaniechania realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę, 

zgodnie z konstytucyjnym zapisem o kierowaniu się w ochronie środowiska zasadą zrównoważonego rozwoju, 

czynniki determinujące potrzebę rozwoju energetyki słonecznej w Polsce. 

Wariant „0” jest najmniej korzystny. 

Wariant 1 – optymalny 

Wariant podstawowy, zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,25 kWp na dachu budynku 

opisywanego obiektu.  

Instalacja o dobranej mocy została podyktowana dopasowaniem możliwości produkcyjnych systemu do 

dobowego zapotrzebowania. Roczny uzysk energii jaki wyprodukuje instalacja wyniesie 16 663 kWh i wypełni 

około 25% rocznego zapotrzebowania na energię. 

System będzie wymagał montażu łącznie 73 sztuk paneli o mocy 250 Wp każdy, które zostaną 

umiejscowione na dwóch połaciach dachowych od strony południowej. 

Działanie systemu nie powoduje zanieczyszczenia, nie emituje gazów, nie wytwarza odpadów ani hałasu 

oraz nie powoduje bezpośredniego zagrożenia zdrowia. 

Wariant 1 jest najbardziej opłacalny dla Inwestora. 

 

Wariant 2 – inny racjonalny 

Inny racjonalny wariant dotyczyć może zmiany skali przedsięwzięcia: ilości i wielkości modeli 

fotowoltaicznych, ich usytuowania i położenia, technologii wykonania, rodzaju stosowanych materiałów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych. W obecnej chwili takowych założeń Inwestor nie rozważa z uwagi na fakt, 

że planowane do zastosowania praktyki stanowią powszechnie stosowane rozwiązania, które uważa się za 

optymalne i sprawdzone, a także uzasadnione ekonomicznie. Wariant racjonalny zakłada również ograniczenie 

powierzchni przeznaczonej bezpośrednio pod panele fotowoltaiczne. 

  

Wariant „K” – najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przypadku planowanego przedsięwzięcia oznacza wariant 

nieprzyczyniający się do pogorszenia stanu istniejącego oraz minimalizujący ewentualne uciążliwości środowiska 

związane z planowaną inwestycją. Za taki wariant uznać należy wariant zaakceptowany przez Inwestora (wariant 

1 w przedmiotowej karcie informacyjnej). Lokalizacja paneli oraz zaproponowane rozwiązania projektowe nie 
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przyczynią się do pogorszenia jakości środowiska. Planowana inwestycja będzie miała natomiast korzystny 

wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza. 

Przewidywane do realizacji w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania techniczno – technologiczne 

reprezentują bardzo dobry poziom ogólnoświatowy, a ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia 

ekonomii i ochrony środowiska. 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę 

Na etapie realizacji i eksploatacji planowanej instalacji do produkcji energii elektrycznej ze słońca nie będzie 

zużywana woda. 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce 

Na etapie realizacji planuje się wykorzystać typowe materiały budowlane m.in. stal profilową, ramy 

aluminiowe, przewody elektryczne. Elementy składowe poszczególnych modułów fotowoltaicznych zostaną 

przetransportowane na miejsce inwestycji od dostawców zewnętrznych w formie gotowej, a na miejscu budowy 

zostanie wykonany tylko ich montaż. 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa 

W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wykorzystania paliwa . 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 

Na etapie realizacji szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynieść może do ok. 250 kWh. 

Energia elektryczna wymagana będzie do zasilania elektronarzędzi wykorzystywanych przy montażu ogniw 

fotowoltaicznych. Zapotrzebowanie na energię cieplną i gazową na etapie realizacji w tego typu inwestycjach nie 

występuje. Na etapie eksploatacji szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynieść może do ok. 18 

kWh/m-c. Wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby własne będzie się ograniczało do zasilania automatyki 

oraz inwerterów. Zapotrzebowanie na energię cieplną i gazową na etapie eksploatacji w tego typu inwestycjach 

nie występuje. 
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6. Rozwiązania chroniące środowisko 

Etap realizacji inwestycji: 

- Prace budowlano-montażowe, związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze 

dziennej. 

- Prace budowlano-montażowe przy dobrze zorganizowanych czynnościach i zastosowaniu nowoczesnych 

urządzeń zostaną przeprowadzone w jak najkrótszym czasie aby jego funkcjonowanie jako elementu obcego w 

krajobrazie (hałas, drgania, ruch samochodów ciężarowych) ograniczyło się do niezbędnego minimum). 

- Konieczne przyjazdy i wyjazdy specjalistycznego sprzętu oraz samochodów transportujących niezbędne 

materiały zostaną ograniczone do minimum. 

-   Stosowana będzie zasada oszczędności materiałowej. 

- Powstałe odpady będą selektywnie gromadzone z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami 

nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Miejsce ich gromadzenia będzie chronione przed rozwiewaniem 

oraz niekorzystnym wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, odizolowane od dostępu osób trzecich. 

-  Stosowane maszyny i urządzenia będą charakteryzowały się dobrym stanem technicznym. 

- Materiały budowlano-montażowe oraz elementy prefabrykowane będą posiadały atesty oraz będą odpowiadały 

odpowiednim normom. 

- Powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia odpady będą zarządzane zgodnie z zasadami określonymi w 

aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisach na terenach objętych pracami budowlano-montażowymi 

należy przestrzegać przepisów ppoż. i bhp. 

-  Emisje w fazie budowy mają charakter punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy (czas trwania budowy).  

- Transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej 

prowadzony będzie tylko w porze dnia (od godziny 6:00 do godziny 22:00). 

- Po zakończeniu prac i na etapie funkcjonowania farmy solarnej nie zostaną przekroczone wartości 

dopuszczalnego hałasu w środowisku, określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej / L Aeq D =55 dB w 

porze dziennej oraz L Aeq N = 45 dB w porze nocnej 

-  Okres prac budowlanych trwać będzie ok 6 tygodni 

 

Etap eksploatacji inwestycji: 

Energia wytwarzana przez elektrownie słoneczne jest energią „czystą" ekologicznie, a jej źródło, czyli słońce 

jest niewyczerpalne. Praca paneli fotowoltaicznych nie zanieczyszcza powietrza oraz nie wytwarza odpadów. 

Poza robotami montażowymi, przyłączeniowymi oraz okresową obsługą konserwacyjną praca elektrowni 

słonecznej odbywa się bezobsługowo, bez udziału człowieka.  

Instalacja elektrowni słonecznej nie stanowi dominanty krajobrazowej – maksymalna wysokość instalacji nie 

przekracza w najwyższym punkcie 3 metrów. 
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Elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia, dla zwierząt i ptaków. Powłoka antyrefleksowa pokrywająca 

panele fotowoltaiczne zwiększa absorbcji energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu 

efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać 

ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

1) ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: - nie dotyczy; 

2) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: nie dotyczy; 

3) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, 

drogi, itp.): nie dotyczy; 

4) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych 

pojemnikach):odpady wynikać będą jedynie z ewentualnych prac serwisowych; 

5) ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, 

odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): nie 

dotyczy 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Zasięg 

oddziaływania akustycznego / elektromagnetycznego nie występuje poza obszarem inwestycji. Nie jest 

przewidziane odwodnienie terenu. Wody opadowe nie będą wprowadzane do odbiorników (rzeki, rowy), które 

wpływają do cieków poza granicami kraju. 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Teren, na którym planuje się przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, 

poz. 880), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 3 tej ustawy. 
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10. Podsumowanie i wnioski 

Elektrownia fotowoltaiczna służy do produkcji energii elektrycznej z przetworzenia energii promieniowania 

słonecznego. Jest to jedyna technologia konwersji energii, która jest w pełni pasywna. Zjawisko konwersji 

fotowoltaicznej jest bezgłośne, bezwibracyjne oraz nie posiadające skutków ubocznych. Przeprowadzone w 

„Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia” analizy wykazały, że instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych, nie 

będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska oraz nie będzie negatywnie 

oddziaływała na występującą z sąsiedztwie przedsięwzięcia zabudowę mieszkalną.                
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