W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2021 r. dotyczące udzielenia informacji publicznej
o środowisku Wójt Gminy Miłoradz informuje, iż

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych i turbin
wiatrowych od 01.01.2014 R.
Ciepło i energia odnawialna: Energia odnawialna w Gminie

1) Budowa elektrowni fotowoltaicznej Gnojewo moc elektryczna 2000 kW decyzja 14.05.2020
r.
2) Budowa elektrowni fotowoltaicznej Mątowy Małe moc elektryczna 16MW decyzja
16.09.2020 r.

Warunki Zabudowy:

1.

Dla farm fotowoltaicznych wydano warunki zabudowy dz.128/1 obręb Mątowy Małe o mocy
1 MW

2.

Dla elektrowni wiatrowych wydano warunki zabudowy dz.201/7 obręb Gnojewo moc 15 kW

3.

Dla Biogazowni wydano warunki zabudowy dz.124 obręb Mątowy Małe moc 0,5 MW

Ponadto uchwalono MPZP uchwała Nr XXXIV/282/10 przez Radę Gminy Miłoradz
z dnia 23.06.2010r.
Zmieniony uchwałą Nr XXIV/201/2013 z dnia 12.08.2013r. obręb Gnojewo, Stara Kościelnica
,Miłoradz, Mątowy Małe
Rozpoczęto budowę elektrowni wiatrowej – 11 turbin obręb Gnojewo, Stara Kościelnica moc
38MW.
Na terenie gminy Miłoradz obowiązują jeszcze następujące MPZP :

1.

Dla obrębu Gnojewo uchwała Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia
03.06.2019r.

2.

Dla obrębu Pogorzała Wieś i Mątowy Małe uchwała Nr XXXIII.209.2017 Rady
Gminy Miłoradz z dnia 15.12.2017r.

Planowane:

"Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew.
198/12 (obręb 0004) w miejscowości Mątowy Małe I, Gmina Miłoradz”
198/12 w miejscowości Mątowy Małe na terenie Gminy Miłoradz o łącznej powierzchni ok. 8,4409 ha.
Powierzchnia terenu objętego wnioskiem (zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną) wynosi do 7,7331 ha.
Inwestor dopuszcza podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy nieprzekraczającej
wnioskowanej mocy do 8 MW, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej wnioskowanej powierzchni do 7,7331
ha, zlokalizowanych na wskazanych działkach ewidencyjnych o nr ew. 198/12. W przypadku dokonania podziału
zaplanowanej inwestycji na mniejsze instalacje, oddziaływanie elektrowni będzie zawierać się wyłącznie w
poszczególnych granicach farm słonecznych.

"Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew.
198/7 (obręb 0004) w miejscowości Mątowy Małe II, Gmina Miłoradz”
198/7 w obrębie ew. Mątowy Małe na terenie Gminy Miłoradz o łącznej powierzchni ok. 9,7305 ha. Powierzchnia
terenu objętego wnioskiem (zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną) wynosi do 9,7305 ha.
Inwestor dopuszcza podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy nieprzekraczającej
wnioskowanej mocy do 12 MW, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej wnioskowanej powierzchni do 9,7305
ha, zlokalizowanych na wskazanych działkach ewidencyjnych o nr ew. 198/7. W przypadku dokonania podziału
zaplanowanej inwestycji na mniejsze instalacje, oddziaływanie elektrowni będzie zawierać się wyłącznie w
poszczególnych granicach farm słonecznych.

"Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew. 176
(obręb 0004) w miejscowości Mątowy Małe III, Gmina Miłoradz”
176 o powierzchni ok. 3,8 ha w obrębie ew. Mątowy Małe na terenie Gminy Miłoradz. Powierzchnia terenu
objętego wnioskiem (zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną) wynosi do 3,8 ha, natomiast powierzchnia terenu
objętego zabudową przemysłową przekroczy powierzchnię 1,0 hektara.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa
znajduje się w odległości ok. 224 m w linii prostej,
w kierunku południowo-wschodnim od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji. Odległość od transformatora do
najbliższej zabudowy wynosi ok. 379 m, jednocześnie znajdować się będzie w wygłuszonej kontenerowej stacji
transformatorowej. Na terenie planowanej inwestycji nie występują elektrownie słoneczne i fotowoltaiczne.
Inwestycja będzie polegała na montażu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW. Przewidywana roczna produkcja energii to ok. 1006 MWh rocznie.

Ponad powyższe
planowane w 2021 r.:
Produkcja warstwowych zasobników wody ciepłej z PCM orz bez PCM
Budowa elektrowni wiatrowej Gnojewo decyzja 2014r. realizacja 2019 /2021 moc ogółem
38,115 MW
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