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Na all. 64 !st, 1 lkt 4 Ust, .1 Llilawy ż dn,a 0] paŹrr e{]]€ 2ro8 l, o Udośtqpri!.liu
środOl,,i5łu ije8o o.hron e, udżiale śt]óle.żenłw3 V/ C,chronle ir]rd.wlrka oraż o oceńdllr
ia n.srudow§ko {Dr U.22O2lf.,poz,?373le|m.)żWanejcale;u§.a!n.oś,atakże§jUśt

it, b lozporżądżer]ż iadv MDiśtrćW z dnia 10 wneśnaa 20l; l. v.J3prrw]e prżeds ęw.]ęć
żnaciątó oddżialY\!;i na środowirko {Dż, U.ż 2019 r.,,o.. 13a9),]nnts{iążżni! dowvstąpiełia

8ull|] !1rż. !l9]:.lo..wa z dnia 1: Wrż€śn]a 2a?1 r,, znak: G,62ż0.28,2021,]] Jr.ż ur!p.]n]en em żlolun9
dD\Lrftentacj] ! dn]l 18 piż|]er ik? ź02:1 l, c tym 5amym żlli]krr, w !prrlr]€ Zdrr]rśVicy]nĘ]
;.]ń (jownne] wn,orki.r7] P.i. 

- 

repierśntujące8o Lnelgomix sJlri aa.,n 2 5t z o,o
o \!Ydanie dec}:i] 0 środow]siowr,"{h !.]w.,!nkowanin.h, po plżeała ilow.nil' !łrr. ',]n:.slu Wl3ż
l..lę, /.,\.r "1^.,,9,'),-i,,,,lo ,,l,ęJ, ę

wYlara opinję, ż. d1. }n.dsięwlięcia pn, ,,9Jdo*a farmY fotowoltaic.nej §Pv lindó§ 4
ż]okalilowaóej na.ż€śś]d:ialki .r 78 w ńie]scowd.i !ińdów, cmin3 Ms2czonów", nie ira.lgie potżeba
p.zPplo*ad.€nia oc?nY!ddlialywanja naar.d.wlśko.

UzAsA§NlalYl:
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W iilli€niL] :ne.8onr i 5o|.r ..n 2 5p. l o c,, p]śmcm ; dniJ 03 sie,pnad 2021 r,.

wynąp ldo BUlmGtll. t",15zcrorcwa. V/nioskieln o Wydanie dełżj]. j.odowisliowycir !Warunlowa.]n.|,
Do pisra doią.żoio ]| in kańq ilr:o..l..y] ą pnedsięwzlęcia

& podstdwie .(, 64 !5i 1 pkl 4 !5lawy ooś Bllfl irt? M§ż.zonl}tli ./y5tĘpit do Pdńnwowego
G.spod3lltwa Wodne8o Wody Polśkie DYl€ktola żal:ądU żiewni w i.9].ll] .1.ośbą o opinię dia
p.:.d! ęVv?ięcia pn..,Budowa far.lrr fotowo taicżnej sPV Lindów 4 zlo|ź ]żoy]rei ni rżęścj jżiatki nl 78 W

m;ejscow.ś.i Llndów, Gliinn Mr..lo óW"

Dla pcdmi5towej inWertyc]i planoWanYjen nronuż do 4 ty|. !lt, pdnclii.toWo|lnicznyir o ląc.ie] no.y
d., 1,0 LlWp, u§VlJ5Wanych n. częśc] dlialki o nl ewid. 78 w mi€j!.o\łoś.l i_ilrdóW, !r, M§...onow,
oEiiwJ fotowolta;cłre żoslaną zalnstalowa.e na specjalnych konslruki]iłl]h .r.śny.h p.§ano{1or]}.h na
gll]ńr€ pod !ą.eir 1545 5t.p.! iori€nta.j Polldniowej Pane]e żost.ną podią.zon€ d. oddż,€]nych
pi?€twolnic ilnwertelówi, żam:eniajłctclr łlld st.|y naplżcnllennY o pa..metra.h drsl§J.!!a!}.h do
,]€!i pubLicz.e] śled.ie80 na:r]§.i. U.Ząiie.]a pżetlrarla]i.e p.ąd będą Lm.esr..§ne w 5!a.]j
ło.]t'!n.rowe] llsFdowiirn€j .€ grllic:ć, bąiź beipośredn]o poc pai€]ami, W nod.pl.j.k:owdn.]
].5l.];1l:]i foto!ło]In c7nej zo9Iaj^ą ,astosov.€n€ urlądżen]a żm]en]a]ące charałtel en€.g]aćl.k,!,Y.7nP]. r .
t.ką/ <tóĘ łra]d_],. :]ę ń, .)k;]l,e] lieii eiektroener8€ty.lnej P.ąd ,lav iDc] iest żn]ienianv n3 pląd
zr;€iry (Ac), Faiow it w zal€żnośCi .d nóżlŃlości ich podlą./enli| d3 .noduióvr' PV. żonaną
l.jij]n]ownne !! 5yśtemie rar].olż]]nyń, badŹ ś}stemie fentralnym {W pl.ia.rykowijn€j siac]]

ŁoWi.7, dnia 28 gl!d.i. 2021 r.



k.ntenar.wej]. Pro]ektlj€ sję 2.siósóWan]. prefabryroWan€] ,t3cji kontenerow€j ż zas:osoWanie

trandormatora n!pięcia nN, Kontenel będz]€ wyp.sażony w ospnęt nieżbędrty do plaą ..]e8! ob €kt!

tj, transfolfnatol, lożdżieln].ę polneb ivlasnych ukiad konłoli ż.rin.j tl.eż óperatola \ie.
dy§rryb!.y]nei, instalacje ośwjćtlell a, trlonłorin8U, o8n€wani3 ] wenlY:ać;]. P.n.]s 

'ol39o 
i3.żńp

zr9uł polączon€ w żeslaw} (nęcy. it:.3:), a na5tęp.ie z Werteraml ?d p!l,io.ą n.d:].rinych
Eż€r{ódóW 9]rięlyci W Wiązki iprowadzon!.n po kon§truk.jach,^lspol(rych p:ntli, a t! l.ż]€ p3lrzeby

Wkop.nej W z;eń]Ę. !1 cć L, rłvlrowdżenia mó.y ż elektrowni slofucrt] pnev.ic!ie ś|e wYk.nanie

:!l?]gmn€i lini] kablo,ł€i 5N, 9o;n]ęcl'' 5:..]ą kont€nelową . Śtnaeją.ą siP.]ą :N, Prdrie.nni tr3sa
j<ibloł. będ:]e 5]l in3]do\Ą]nć n. niedużeiglębokości, na pĘygotow.nym do tego podlcżu z W3ls§vą

porlY9ki,3l;ż rnbe:oiecżona iał}lą ostlre8awtżą. ProjeltLrje sie 7a§losoi/Bllie sta owej, o.yfi|owan€j
wal!!§tójącej k.ns!rul.]ino.tażow€j pra prn€le fclowo]la]c2ne, sklad.]qcej się l rnńy, pi.!.9ych i

Fo.]onyc:l prOf]li n.śny.h orai ćjefij",:1ów mocujący.h wsżystkI el€me.iY ]os|..l 9[}rwield:one do

po.1!ia la poroci ,]on.w!.]r piipźeż uplawniony.h do t€Bo, wr'!,recj3 lov/anych la.h.icow,
(d,kcv,ita oos]€r..hni, n]€r!.homości, n. której pl3n3wi.e ]esl lnedsięwż ęcie Wynos] 4,5 ha-

lńwellYcja r€a1]l!iłźn3:]ęd:]. nn c7ęŚ.i c?lalk]. lącżna poWieachI n l..!nU ua,aln pli.: !biektY

b!!!!ł ane o.iz pożosióla pox'€.:!lri i] pllŁ,nldcżond do przek§ltaken a, *.. tym ty. :.§o;!ego, !] .p U

r€]]i;cji prżeds ęwr]ęci. bĘdżj€ W,rn.5it .l 1.-! lla

Pi] aniiil€ dr!t.,.żonych Blar ? wnrsk]em matelialóW, uWz8lĘd.i3ją. 14czn]e uwalur[owani.
pl.:.as:nvr]o.e \& órl. 6] !sl, 1 !ndwy- ooś, b;o.ąc pod tjwdgę infolm.cj€ żaWarte W kaIcie jiloinJcy]n€j

p.?r{]r]!.w:,ę.]i, oyleitnr żar:ądU Zi€qn w Łow]c? .rzral, że nie jest lonie.rne prżepro*a!ż€n]€ oceny
old1:.,Yw!.ia plte.m]oiow€8.] priea5ięwż]§ci. nJ ł,odowśło

|,.|]awane 9.7€d5 ęwżi{.ia j€si połc,żon€ nż obszalach wodno b]olny.h lu! i§nv.l oa:ra'3.h o iliskim
p..].m]e tvod 3lunicivYcn Wry.r ś ?d]śka.h lę8o{,ych oraZ pny !jś{]U r7.k,

P.le{]miot.*e pliedr|ę\łz]9ci..rloki]]rrwan. ]_"9l.W dożeczil W s'V \ł o057a,ż_' ]ednolńy.il .zęś.i wód
powi311chn]o*Y.h P!aW200017ź7;694 Kol.bieWkż

ola ]aWP {or.b ełkź śl]rn okreś|ono j31o z§, ;] oiiącńi(lji. .eló, !n]dl]rvllnowrl]il tr].aIo ża

njtzaglożońc D]j pżedmiotolvej ]cw W"yina./ono defo8d.jĘ n. nod§i;r]i. il1 4 !st. 4 ilr.ow.i
DYrektVW},Wod.€j, tj Dyleklywy 2000/60/WE, którą użasadnia 9ię bl.ae mo7liwoś.] 

'§.nni.żnych,W ż]ewn] ]cWP !ły.tępuje pr€s]a komunalna W plog.amie d.lij]]jń ;ij!].norva|. dzia]ani3 ,.ocsl3wowe,
c!e]rnujące upolżidkow3lli€ 8.5poda iściekowcj, któle.i wyrlar.ż.jE.., eby r.łd!k.rła. tą p.e§jĘ

W zak.e§i€ vy/stJrclają.-rm dla cs]ąt||9cii dobteBo5t.n! żLWagi]€dnaknircżtssńieżiędatdi3 drożenia

dżialań, a tak:e.kles niezbęo.Y abt Wnlożc e dz a]an]a pPynkJrłt wym:eln€ e'ek\, dobry slan będzie

mó8l być o§ią8n]ęry da lot! 2021

|iie plr€WidUi€ s]{ bezpośredrego Wptvwu p2ed5 ęWliec]J ,]a |itel jik9ś.io6\/; ]kJś.l.Ę wód

L]rllaa nalezy, ;ż lUzWiąlJ,lja te.ini.żne plżeiltaw one w KiP llożw.lą u airćżpis.lY: śrcdolv]slo wodn€
p2ed ełrisi:t lUbstnn.i] .opolochodnych do wód podżi€mnych. "r,.ren re! l:acj] plzeds]ęWż]ęcid

/lóknllrówan! iesl W granicy jĘdnolkej cżęśri Wód podzieńnych t, e\]lop€]5kin kodzje PLGW20oo63,

któr€j 9t3n chemiczny i ilościowY okr€ślono ja!(o dobr/, a 05 ą3.]ęlie cc]ć{ {lodo*akowych !Znana ;d

nieżagroź'on€ lvyżej w5każana ]cWPd nlć Uż}!(i]. cd9tępnlv d|. o!ią8i]9cla c§ióW ślodowtkowYch,

Z€ W7ględu nż skalq,.h;lakt.]l ]1akle, pżedm]otow.8o plżeasię\lrĘ. a slwierćżono, że pl.nowane
!amie[€ri. inWestytyjąe n]e będrie.rwa[.ć u 3glo:.ń dIa ol ią!nię.]i ..]ó1ł,rodo?]skoWVch j€d.alitych

c?ęśc vrra, w tym bid.]e odbywaló si? w §poJoa !.pew.,]]ają.y ni?nallr9.!jnorĆ pżepj9Ów plawny.i
doly.:n.ych o]]hroil wód, określo.y.h w.oiprllądle ], Rad} ldanirraw ? dll]il 18 pćidżiernaka 2t16 r

V/ !|ri!!!]3 Pldn! 8o:,poaerovj.n]a wocnm nir ot].żrr7e dorl?r;i:lJjsł: d.ia 28ljs:.pada 2016l

Pl.nowir: l.w.!tr:} l9.,/ poża oi}rż.r;l]li !/yb2!ry 1 obr.irami ir€ńliml ora, poża ol}9z3ram 8ó§kimi

PĘelsiell e. e zna]dui€ §]e !o13 sirelam] ..hronnYm !'ec wód !ld/ ooż, obsżar.mi ..hronnvti

';i§tw§y1,. 
§§rlodar§.yJo w{,dne w0dy Polsl, e

ZtsPąd Zl€wniw Łowicz!, ul. Ekonomlc.na 6,99,400lowlcz
!e1,: +48 45 81] 50a0, e-fióil: zz,]owicż@Wody.góV.pl



z,|i.rniló',! w.ld ś.ódląd.§Ycl]

F]a|.tvan;ir\ł.1!.i;ni€rrŹjduje5;ę!.!§:al:eslil€góln€8o?aBrożeniapowodŻiąwynrkir]ącYrzMap
an8ló:€nia Pow§d !lóiłe8o.

Na ,o.jślawie infolnra.jizawala,r.h 1^ karcie ]nfolm3,Y]nej mo?n3,tw erdzić b,"k ńoźliwoć,lwY§rąF]elL a

oddi]?r]rr.ia o ;nacr.€l Wislkoś(| ]Jb .iaźonośC !?e|fiotow' !źedsięwzięc]e uarówno w iJlle

ek!r!óat..jii.'( ]wfaiie l€a ira.]ipnjl Zachlr*,n]uorlpow Bdł]chnoćkóW 1e,hnik, 
'ie 

po\!inno zn8'ząco

oddz aiv,,!i]a na ś.odoW]5ko

Maił. p.\łtzsze ńa !wad?e uznaio ra zn§di]lr. Odnąpien]ę od plrćlr,w'drenia oceny oddżióvw;n]a

otr;!ńJjaI
1, BJ.rri31,. \.ł9..;onow3, Pl3c i:li§Jd9kiego 1,9rj 320 M,.lnró\,;

lin..rrrls §csP.llrlł!!. wodne \!ody polskie

Zrlą.] Ż ?r.]r! l..}:..., .:i. !|on$.l.źna 6, 9r,4o0 łół cr
i.l ] -as4a E1l50 
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