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,rfornóc]i o alodowisku ije8o ochronie, Udżiale śpoiecżeń§tw. W ochlonie §rodowi9ka o.az o ocenach
cddzi3t/Wa,]ia na ślodowisko {Dż, U_ r 202] r., pol. 2373 że zm,] zwane;dalej ui.Wą ooś, a także § 3 ust,
1pki 54 lt, b.ozporząd.enaa Rady Minjstlów z dnia 1o wrześni. 2019 r, Wsprawie prżedsięw.ięć
.logącYch znacząco .ddżiaĘwać na ś.odowisko (or. u, r 2019 r_, poz. 1a39i, w nawięzdniu do§/y§ląpieri,
Burmi:lrż M9zczonowa ż dn]n 13 wrześnid 2021 r., znaki G,6220,25,zo21,jJ o.az uzlpełnieniem Żłoźonej

vr'A.ZZś 1,445.20zl,PD

Na podstawie art, 64 ust, 1 pkt 4 Ust. 4 u§tawy ż dnia 03 paź.jżiernika 2008 l, o ldostępftjanlu

cii l dnia 18 p5id2iernlka 202x l. o tym samym rłeku,
la§ó 

-p 

reprezentujqle8o gn€

o środowiskowych Uw3runkowaniach, popneanallzowaalu ww,
łańą inlofinacrną prżedsięwż]qcia,

*.yr.r.m optnl9, ż€ dla pr.ed§ięwlię(ia pn, lBudowa farmY totowoltai.zn€j slv
'lctalŁow.n€j 

na cręścl drialki ńr 157 w rri.ir€owości Lindów, Gmina M§crónów", ni. l§tnlćJ.
,rarr.ba pn€p.ow3dz€nia oceny oddżiaĘwania na śr.dówiśło.

P.n --w imieniu lnel8onr jx solar Farm 2 sp. z o,o,, pi§mem z dnia 03 sierpn;a 2021 l.,
Wystąpił do Burmi§trza M§z.zonowa ! Wnioski€m o Wydanie deq?jio ŚrodoWisłoWych uwaruakoWan:ac'
}o pi§ńa drĘcżono ln,;n. bltę infolńaąną przedśi§wz;ę€ia,

l\a podsla.rrie .r1, 64 ust 1 pkl 4 uslawy ooś Bllmiśtrz M§ż.żonow. Wy§tąpil do Pańłwowe8o
€ospoda.stga wodn€8o wody Polsk e oylekt3ra Z.rlądu Zl€Wni w towiclu l prośbą D opinię dla
plzedsięwż'ęc]a pn.,,8!dow, ialnry fol]rlvolt.icznPj spv L]ndów 1 rloka]lżowan.] na cręści dljałki nr 157
W micj5coWOśc] tindów, 6mln3 MsrcZonóW",

UzA§ADnllIN!t

Dld podmaoioWej inwenyc]i planow.ny ]e.l monla. do 4:r5. s?t. p.n.|i for.Wollaiclnycl'] o lącżnej mocy
do 1,0 MWp, u§ytuowany.h nn cż9i.ldrialkio n. €rvjd, 157 w n]iej3cowoa.i L,indów,8m |,4§:.zonow
08niv/a fotcwo]1ai.zne żcstaną żain5|a owane n. !pec].Inych kon9lluk.jach nośn!.h posżd.w]cny.h na
gluncie pod kątem 15_45 nopni ionentacj] polud. nlłe] Pł.r'. ?n3iani ladlą.ione do odd!i.'ny.h
p.?elwo:nic {inwe,teróW) o 1ą.żnei filocy do 1,a lllwp, żanr;elj?jących pląd staiY n?p,7eml€nny o
pr.rmeVach d.lstosowanych dD !i€ci p!blic?ńej łedni€8o niP]ecla. 1.1lrądzen]a p&.twafl.łjącl: prąd będą
ur,Ąia5.czone w stacji lont€nerowej usacowioie] na gl!ncLe, bądż b€żpośr€di]o pod pin.]am|, W
nowopro]ekrowa|ej ]nsra]acji lotoWolla cżnej zostaną ża5to§owane ulrądż!n]a .mieniai..e cha.alter
ener8 |.leklrycżnej] na taką, która :najdUje się W loka]nej sie.i e _.kvo€n€l!Eiy.żn€], Prąd Jlał (Dc) ]e§t
.m]eniany .a prąd /mlenny IACJ F.loWn]k] V/ ża]eź.oś.i od trloż] Wołi |ch podlączenia do lnodułów PV,
zosianą ż' ĄstóloWanew §y9!emie rozpro5zonym, bądź sy9tem]e cent.a]nym, Projektuje się żastolow.nle
p|ef.brytoaa|e] sta.ji konlOnelowej z lastorowanic tlallsfolmatora n.pięc]a nl.|/sN (niskje8o nap ęc,a
nN na śl€dne napięci€ §N], !ącżn. moc st..ji, która będzie obs]!8iwać projektowaną ins.3]if]e

28 gll]dn]a 2021r,



irlowoll?a..a §9i.i€ mlala mo. dó 1,0 MWp (onl€n€r Ędżie WypośaionY w ośp:żęt .i.rb<dny do

'ln.V 
cir:?§o §aiirkiu lj. t.an§fo.m.loł loldrielnlcę 9otrreb wlesnYch, ullad iontroli zdalnej przez

Cpe1.1óń :'e.a ąstrybucyjnej, 1.9lrlaci. oś!łi6tl€nid, irołitoliIgU, o6neW.nia i,łenłltscji, Panele
lotowoltaic.ng żos$ną połąćźońe ], ł.rlóq (Rędy nrn8]) i naltępnle z ]nJ/eńcr.mi za pońolą
radziPriny(h pl.ewodów9pięlYch w wążii i p.§waó.onY.h po Ion§lrukcjach sr§porcrYch prn€|i, ó w..rie
potl.eby Wlopane] !,v żi€mię, w ielJ wyp.o,ł.dreni. ,n.ł l.]sl!r.rni §ionec?nej pnewiduje liq
wylon.nie padri.*nej ]i!i'łablowgj sil, pomiĘd:y §!a{ją 

'o 
.n€ruryą a Glnle] ącą si€cią sN podri€mna

ira§.l€b'ow; bldżi§ ljq:,..jarwa ć nł tri€dL]źei eĘbo t oś.i, r, p.żYrol.e;n!r ao a.83 podloź!. wals1wE
pod§ypk], orau i§raaraaarara 1r3ńl o5taźe8awcżą, Pro'ektu]e §iĘ lar1o9ołał:a !ll]owe], oarnkowan€]
wolnostoja.ej konrl.rkri .,}§.a.żowej pod pansle foiowoli:].rn., §kł.i.]ą..j .'i r l.my, !'rn|$/.h j

poz omYcłi praf]li nośły.t] .r...lem Ęntów mocujncy.h, aałkoWlla p.wiśrr(h.i. .r.ruebol.aści, n.ltófej
planowane jen przed§]e.ł2lęfie wyńo3i 4,z ha hW.!!y.]; l.;Ii:§v!.lu będ.]e ha r:.ęś{ d.]ali(] Łącrna
powi€rzchnja lćrófi! 2;j9l3 pnez {lb'e!lY budowlanć o../ Dozrllaltr po8]r.1.1rnid plj.żna.rcn. do
pDękształc€n]a, w tyr tyl]..1a5ówe3r, w (9]! lei]]za.jl prledril',l ę.ai b.?dr'. ;ry.o9lĆ o(. -, 8 h.

Po,rn.lie do5:alcżo,1y.i v/-J. ż v].i.5kieł,mćl€.]alór, !.n|?g]ęd|l]!jl. ią.żn e Uw;lU.lokżli
pżedslaWione w arl. 6.1 Lrll 1 !na{Y 03ś, b].ląc pod uwa8Ę inforfiac]e rawarl. w ksrcie ]riorń?(y]ne]
ptedrięwżię(ia, r]YlPklo. żrfti]d|} i]r*.ri* Łowi.l LlżnIl, zL. n:t jłst kon rcżrł p.2|pro!łialeli. §ral.,
ocdr].lylvalrld p?ednriotowe80 -,:e.!ięwl]ęci. na rrodoWi!ło

p13no\łane ptzedsiqwżięc]e ]Eśt po].żo,]€ n3 3brr.la.h wódn, 
'clnych 

|.]b l.r}ch ors.żrdch o n,sk ł
!3i'o§]ie w& 8,!l.towych \! lym 9i€cli§k;.h :ę8owY.h orar P.zy uj*iU .żel.

?rr*ańio|owe priedsięwzię. € z ok.li.owin€ ]§§t v d'
a§?..grz(hniowYch puw20001r272ćr4 Kr..ai€*l&a_

rtec.u Wi§'y W obś.a..3 jednolitych części Wód

dzisiań zaplanowano dżi.brłi,
.b.]..§aa.. up§..ądkov/an;e
w .óir.§i, ,lY§?(.ają.ym dla osią8ni9cln doi,t§§§ńr, a lwagijednak na cżó,
dliala ń, , lrlr9 §a..9 niezbędnY BbY wdrożcns ć:i.§n' lrzynic§tv wYmiern€ efe*lY. dobry!rt3n Ęd.i.
móglbyć o,iąt|Ęlyaa ro!! żo? L,

Ni€ prżewjdrjj3 siq b*zpośrśa.ieEo wpiyw! pl"lł!ięw;ie.i? Ii,l.. jdltoś(]gwf i ilościowy wódlF"lĄlrr-,-:; {

użnać na'l]ry, aż rozwią?.r.!. l..hnlcżne pl.ed3lillvil)n. w K|9 t.rwoh /abe/!iellvć ślodowisko g/odn€

prż€d .mi§]t §l]b§l;n.]] lc|.p.chodiYcn ć, ,nd p.dl!?.rr].1r. 1e.ei le]r i;.]i pn€dsięi!ii<l ił
nokaliulw.nV jert w gra,]].y jć.n.iitej .ręśc tlod p.dIieall!.i rr elllllej5k]n lodrie PLGW2i}0o63.
któlei !t;n .|en]ill1, l Joś..ov/r ok.eśloio jilk. d6ij.r, a ,!ig.aę.]€ .e ow j,roi.w]!Kc*v.i t]rn.nc !i
n'eru8roźo.e Wyże] k!l,rzi]|a ]cWpd ł . uzvlliłla odllqpslw c ; ó3i.gn Ę.La *:ow ilo!o@ńkowr.').

Z€ Wż8LędU ńa §ialę, .halakt.r r zakr€s pn.am]ntDwł8o pn.dłEv]lllcia ł§ield.cic, ;€ łl.nowrr.
ra,nież€. . !.Wenycyjn€ ri€ aęć?ie §l,t,er!.ć ?ag..żeń c a osią8n]i(ia.]e ćV; ar.Jd§*iskor!.n].dno]iałclr
częś.i Wod, w tym bęirie 9cbyrJźlo §]Ę q] spo§ób zap.Wniajq.y ni€naiUs?i].oja pn€r]§d* ,l.l"rny.h
dŁltYcząrv[| ofnronY,.,c. oiierlol)}.h w lolpoaąd?.i L, nad,, |r1!,rjsllJ§ z:,1ł]a :a.aźd!].ln'kr 2116l,
w !prawie PlańL] 80§pod;:ra.r;łi6 wodanti ła obj/alż. don..la \Ą/ 5l, ż d.,a j8 ''5lopdda 2rló l.

Pianowana n,ł9§tr.ja l?żY poż? obsżiran,] lĄ./l)l7?zy l .b!7.r;ńi I.r!k] i..;r ir?. rb:ial.n]jFćr5k]ti
ileśnymi.

Pąu]się\ł.]icle rlajdr]e.a9 l}r:a 5trefami och.onnymi UjĘć wód olal pora ob:,rili&] §.il|'o.'nv,ni
lb]ol| ków wód j.ód]ądr,rr.'.t

P3l15.,woWF Gorpoa..iIr.] Wo.]r. §..1f P.l3iie
:;iild l]€H,n w icJwi.l|, , |'|!l,]]i|,.], a, 
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Na podstaWie in{9rma.ii
odd:i3lYw8n]; o żn.c:n ]

€lsploaricjL Jax iwialL€
oddriaiY].ra n: ;rodo,1!k§.

,agloŻenia paw3c r'ą wY.ikają.y nj ż Map

jn€j możnaśtwieldzić brak m ożllwoścl wysllp!€ n la

Pruedńiolowe !lledsięWzięli€ zirróv{no ]ł i.r e

.}ich śr9dlóW i tech n ik, nie powaa no ?nacząco

. 
1,.e} IYRElć§3§...,,,

l.rn !aa5§!( ,,

Mając powyższ§ n" uwadre Jz,un. ra ża§adne odlląpi€ni..d aneprow.dleni. oc€nv odd!iałWania

otlzvmili.:
1.3!rml§lrż M§żlro.owa, p!.. pliśud5ki€8o 1,96 320 Msz.ro!óW
2 ala

P.ńnwcwe §O§p9dar§tw§ Wodn3 Wódy Pólskie
żarżąd ZleWniW lowilztl, ]. E*onolni.lnó 6,§9 łóOdovr'i.l

te1.| }484ó811 5060, e"r.ajl;Zrłow].z@wody.8ov.pl


