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oBWlEszczENlE
Burmistlz Mszczonowa na podstawie ań. 38 uslawy Z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałyłania na środowisko (Dz. v. z 2021 r.

poz. 2373, ze zm.), zawiadamia, że w dniu 07 lutego 2022 r, na Wniosek
Przedstawiciela Firmy Planiści.eu Sp, z o.o., Wydana Została decyĄa znak
G.6220.15.2021.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia
polegającego na:

,,Budowie Elektrowni Słonecznej Mszczonów - WymysłóW Pv1 wąz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej fi 144 olaz na części działki
ewidencyjnej nr 145 W obrębie WymysłóW (0057), Gmina MszczonóW", powiat
żyrardoWski, wojeWództwo mazoWieckie.

Zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
możliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Miejskiego W lvszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj, W dniach poniedziałek, Wtorek, środa, czwańek i piątek W godz. od 800 -1600. Z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, możliwe będzie po

Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją
tradycyjną) na dokonanie powyźszych czynności.

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia zostaje podana do Wiadomości pżez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji PUblicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip.mszczonoW,pl). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl, Piłsudskiego 1, oraz W miejscu rea|izacji inwestycji i na tablicy ogłoszeń W sołectwie
WymySłóW, gm. MszczonóW,

|JU RZ

Kwek

otrzvmuia:

1. Firma Planiści.eu sp. z o,o,,
2. Strony postępowania zgodnie z aft. 49 KPA,
3. ala. J.J.o7.o2-2o22 l.

MsZcZonóW, dn- 07 -02-2022l-



Do Wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni}i
1. ulzad Mieiski W l\łszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

7 PlaniSci,eu Sp. z o.o, - z prośbą o wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji;
3. sołtys sołectwa WymysłóW-z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W

sołectwie;

Wywieszono dnia .,, . .....O-ł..Q !.,. ł.a. / ł. l............ _. _

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)

zdjęto dnia

Po zdjęci! ż tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres
Urząd MiejskiW Mszcżonowe, Wydz. Gospodark Gmlnnej
Pl, Pjłsudskiego 1 96-320 MsżcżonóW

OBOWĄZEK lNFORMACYJNY

Na podstawie ań. 13 ust 1 2 Razpażądzen a Pal ańentu Europejśklego Rady l|E) 2016]679 z27 kwlehla 20]6 r W śplaw]e
och.ony osób fiżyenych WzWązku z puehłaEaniem danych osobo$ych WspEWe swobodnego pu€p!ryu takioh danych oraz
Uchylen a dyrckty!ry 95/46ME (Dz U UE L ż2016r Nr1]9.slzezm) dae],RoDo']niomu]ę.że:

] Admlnistratórem Pańśhła danych osobowych jest Gmina Mszczonów reprezenlowana pźeż Burmistża Msżcżonowa
(adres: PacPisudskego ], 96 320 lMszeonów ema uzad m ejski@mszczonow p] te kontaktowy +484685828
40]

2 AdminisiratorWyznaczył lńspektór. oćhlońy Dańych ż któryń mogą się Pańśtwo kóńlaktować We Wśżystkich śprżW.ćh
dolyczacych przetvvarżania danych osobowych za poś.edn]cbłem adres! emal: nspektor@cbi24 p lub pisemne na
adles Adń n stratora

3 Pańśhra dane ósobowe b€dą przellvarzane W celu Wydana decyzji o środowskowych uwarunkowanach żqodnie z

4 Pódslawa pBWńa do prżetwarżan a danych ósobowych
a) ar1 6 Ust j l1 ć RoDo
b) ustawa z dna 3 pażdzernka 2008 l ó Udóśtępnjan! nfomacji o środowśk! j€go ochlonie. Udżiale

spo]ecżeństvva W ochron e środoWska oraz ocenach oddżiałyłania ń. srodoWsko.
c) rożpórżądżen e Rady M n stróW z dn a 10 Wżeśn a 2019 r W sprawie przeds ęWz ęc

ńogących ziżćzaóó óddżaływać na śródowskó
d) an 6 usl 1 11. a RoDo (na podslawe zgody) W przypadk! d€nych podańych

dobrowolnie
5 Państwa dane osobowe będą puebłażańe przez ókreś ']0 pełńyćh .t ka]endaźówych.

icząc od ] slycznia roku naslępneqo po rok! W ktorym nastapło zakon@en e spraw (1] |al)
na podstaw e RozpoPadzenia Preżesa Rady Minisllow z dn a 18 styczn a 2011 r W

śplawe ństrukć] kanćeary]nej. Fdno lych rżeQowych s}każóW akt oraż insllukc] w
śpżWe organ zaóji zżkieśU dz.]an 3.rchwóWżakładówych a bó dó mementu

6 Państwa dane n e bedą puetwarzańe Wspóśób zźUiońatyżówany wtyń ńe będą pódlegźć plól ówań !
7 Państlva dane osobowych nie będą puekazywane poza Europejski obszar Gospodarczy (obe]mujacy Un ę Europejską

NoMeg ę L]echtenslein s|and e)
3 W zwLązku żp.że§varzanLem Państwa danych osoboslch, pżlsłuqulą PaństWU nasteDuią@ plawa

a) prawo doslępu do swoch danyćh olżz ótrżyńanra ich kop :

b) p@wo do splostowania (poprźWżńia)śwóch danych osobowych
c) plawo dó ógrań cze. a pżehłarz€n a danych osobowych
d) prżWo do cofn eca zgodyWdowo nym momence bez Wp]yłVu na zgodność

z plawem pżeŃażan a którego dokona no na podslaw e zgódy pzed ]e] cofnięc€m
e) prawo Wn esien a skarqj do Pleześż Uzędu ochlony D2nych osobowych

(u stawk 2. 00']93 Warsżawa) Wsytuac] gdy lzna Pan]/Pan że pzetwarżań€ da.ych ośobowych narusza
puep sy ogóhego rożporżądżen a o ochlonie da.ych osobowych (RoDo)

9 Podane pżez Państvla dańych ósobóWyćh Wyń]ka]ących ż ustawy o udostepnian]U ifóm.ći ó środowsku jego
ochroóie Udżiale spo]eczeńsŃa W ochron e środowska olaż ó@.aćh oddz żłyvan a ia srodowisko jest obow ążkówe
Niepżekazan e danych skutkować będze blakem rea zacjice U ó klóryń ńoW€ W punkce 3

]0 Dane wn oskodawcóW żoslana pżekżzańe podń]oloń !b orga n om u p.awn onym na podstaw e p żep śoW p lawa
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DEcYzJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie ań, 71 ust, 2 pkt 2, ań, 75 Ust, 1 pkl4, oraz arl, 84 i ań, 85 ust, 1

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz, 2373, ze zm.), oraz ań. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r, Kodeks Postępowania Administracyjnego (DZ, U_ z 2021 l_, poz.735,
ze zm, ), a takźe § 3 ust, 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady l\ilinistróW z dnia 10 Września
2019 l. w sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko
(Dz. U- z2019 r,, poz- 1B39), po rozpatrzeniu Wniosku Pana
Przedstawicieia Firmy Planiści,eu sp, z o,o. u|, sarmacka ,1A lok, 6, 02-972 Warszawa,
W Sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia
polegającego na ,,Budowie Elektrowni słonecznej Mszczonów - Wymysłów PV1
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nf 144 oraz na części
działki ewidencyjnei nr 145 W obrębie Wymysłów (0057), Gmina Mszczonów",
powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaiywania na ślodowisko pzedsięWzięcia
polegającego na ,,Budowie Elektrowni słonecznej MszczonóW - Wymysłów PV,l
Wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 144 ofaz na części
działki ewidencyjnej nr 145 W obrębie WymysłóW (0057), Gmina MszczonóW",
poWiat żyrardowski, Województwo mazowieckie, oraz określam środowiskowe
uwarunkowania dla WW pIzedsięWZięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięWzięcia

Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie elektrowni Słonecznej o mocy
łącznej do 2 |,Ilw wlaz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o ewidencyjnym m 144
oraz części działki ewidencyjnej nr 145 W obrębie WymysłóW (0057) Gmina
lV]SzczonóW, powiat żyrardoWSki, Województwo mazowieckie.
całkowita powjerzchnia działek, na których realizowane będzie planowane
przedsięWzięcie Wynosi 2,71 ha, Z dokumentacji Wynika, że maksymalna powierzchnia
zajęta pod inwestycję Wyniesie 2,20 ha Działka nr 144 zostanie Wykorzystana
W całości, zaś działka nr 145 W Części Swojej powierzchni,
Planowana inwestycja zostanie zbudowana na terenach rolniczych, na których nie
Występuje zabudowa mieszkaniowa, Najbliż§Zy budynek mieszkalny, oddalony jest
o około 347 metróW od granicy planowanej inwestycji, Pomiędzy obszarem planowanej
inwestycji a najbjiższą zabUdoWą zlokalizowane są obszary leśne, które niwelują
oddziaływanie krajobrazowe inwestycji, W sąSiedztwie planowanej inwestycji nie ma
istniejących elektrowni słonecznych, Teren lokalizacji przedsięWZięcia uż}łkowany jest
W Większości rolniczo, podobnie jak ma to miejsce na działkach sąsiednich, Na terenie
działek nie Występują zadrzewienia, oczka Wodne i miedze, Na terenie objętym
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Wnioskiem nie ma chronionych gatunkóW roślin, teren W Większości jest
zagospodarowany i poddawany corocznej uprawie rolnej,
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na obszarze Występowania klasy
bonitacyjnej grUntu tj, lV, Teren inwestycji ma dostęp do dróg publicznych oraz
lokalnych.

2. lstotne Warunki korrystania ze środowiska W fazie realizacji i eksploatacji
lub użytkowania przedsięWzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem
koni€czności ochrony cennych Wańości przyrodniczych, zasobóW
naturalnych i zabytkóW oraz ograniczenia uciążliwości dla terenóW
sąsiednich.

Planowane pęedsięWzięcie będzie realizowane ieksploatowane z uwzględnieniem
następu.iących WarunkóW:
1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod

kątem Występowania gatunkóW chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac W kontekście przepisóW dotyczących W szczególności ochrony zwierząt
objętych ochroną gatunkową; analiza Winna byó prowadzona róWnież
W kontekście możliwości uzyskania decyĄi zezwalĄącej na odstępstwa od
zakazów obowiązuiących W stosunku do WW, formy ochrony przyrody;

2) otwańe Wykopy ziemne na terenie budowy naleźy zabezpieczyć (Wygrodzenia,
przykrycia) przed możliwością Wpadania do nich drobnych zwieząt lub W miarę
możliwości Wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp Wykopu W sposób
umożliwiający Samodzielne Wychodzenie uwięzionych zwie"Zą(: poza tym Wykopy
naleźf/ regularnie kontrolować do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia
W nich poszczególnych osobnikóW należy je ewakuować poza teren budowy;

3) pży realizacji farmy należf/ zastosować moduły fotowoItaiczne o powierzchni
antyrefleksyjnej;

4) zaleca się koszenie powierzchni zadarnionych od środka farmy do jej skąóW oraz
mycie powierzchni modułóW (czystą Wodą lub z zastosowaniem Wody z dodatkiem
substancji biodegradowalnych) poza okresem kwiecień-lipiec inie częściej niż
dwukrotnie W ciągu roku;

5) Wykonać ogrodzenie terenu inwestycji bez podmuróWki, z Wolną przestlzenią od
poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia o Wysokości co najmniej 10-12 cm
lub w ogrodzeniu plzy pow'rerzchni gruntu wykonać otwory o wielkości 10-12 cm
W odległości co 2 m;

6) przed przystąpieniem do robót budowlanych, na|eży ząąć i odpowiednio
zabezpieczyć Wierzchnią Warstwy gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji
należy Wykorzystać do rekultywacji terenu;

7) prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptakóW lub W tym
okresie pod nadzorem ornitologicznym:

8) po zakończeniu budowy farmy teren niezabudowany i nieutwardzony obsiać
mieszanką rodzimych gatunkóW traw i roślin zielnych, przy uwzględnjeniu
WarunkóW siedliskowych;

9) na|eży zlezygnować z ośWietlenia elektrowni W porze nocnej;
10)należy stosować źródła śWiatła nieprzywabiające owadóW;
11)na etapie realizacji pzedsięWzięcia prace budowlane prowadzić W porze dnia,

tj. w godzinach od 6.00 do 22,00;
12)place realizacYne Wykonywać p.zy Użyciu sprawnego technicznie Sprzętu,

eksploatowanego j konseMowanego W sposób prawidłowy, który zapewni
Zabezpieczenie środowiska gruntowo-Wodnego przed Wyciekami płynóW
technicznych ipaliw;
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.'l3)na etiapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników
bezodpływowych przenośnych toalet; WW, zbiorniki systematycznie opróżniać (nje
dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich
zawańość Wywozić do oczyszczalni ściekóW;

14)W przypadku zastosowania transformatoróW olejowych, transformatory naleźy
Wyposażyć W szczelną misę olejową Wykonaną z materiałóW olejoodpornych
i Wodoodpornych, któĘ pojemność umożliwi zmagazynowanie l10% oleju
z transformalora.

15)Wnikliwa analiza możljwości realizacji planowanych działań W kontekście przepisów
dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej zwierząt,
a szczególnie W stosunku do dziko Występujących zwierząt objętych ochroną;

16)W sytuacjach awaryjnych, takich jak np, Wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe
działania W celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt należy plzekazać podmiotom uprawnionym do jego
transpońu i rekultywacji lUb unieszkodliwienia;

17)teren inwestycji Wyposażyć W niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikóW, koszy i konteneróW do gromadzenia odpadóW;

,l8)odpady magazynować W sposób selektywny, a następnie sukcesywnie
pżekazwać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
W zakresie gospodarowania odpadami iWpisanych do Bazy Danych o odpadach -
BDo;

19)na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do przewoźnych toalet, nie
dopuścić do ich przepełnienia;

2o)podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie,
eksploatowany i konserwowany W sposób prawidłowy; posiadający Ważny
przegląd;

21)teren inwestycji Wyposażyć W materiały sorpcyjne Umożliwiające szybkie usunięcie
ewentualnych WyciekóW paliW;

22)utzymwać tercn inwestycji na każdym etapie jej realizacji W należytym porządku,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa W ań. 72
ust. 1, W szczególności W proiekcie budowlanym, W przypadku decyzji,
o których mowa w ań. 72 ust. 1 pkt'l, 10, 14, 18 i 'l9:

1) Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej
o mocy łącznej do 2 MW Wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
o nr ewidencyjnym 144 oraz części działki ewidencyjnej nr ,145 W obrębie
WymysłóW (0057) Gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie;

1) lnstalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej Z odnawialnego źródła, jakim
jest energia elektryczna;

2) Energia elektryczna będzje przesyłana bezpośrednio do krajowego systemu
elektroenergetycznego za pomocą linii średniego napięcia; lnwestor dopuszcza
Wyposażenie elektrowni słonecznej W zintegrowany System magazynowania
energii;

3) lnwestycja będzie polegała na montażu Wolnostojących ogniw fotowoltaicznych
Wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 2 MW; przewidywana
roczna produkcja energii to ok. 2 020 MWh rocznie;

4) Powierzchnia całkowita Wyżej Wymienionych działek Wynosi 2,71 ha, natomiast
maksymalna powierzchnia zajęta pod inwestycję Wynosi 2,20 ha. Działki zostaną



Wykorzystane W części swojej powierzchni, obszar lokaIizacji paneli
fotowoltaicznych Wynosił będzie łącznie około 1,87 ha,

5) Materiały oraz urządzenia Wchodzące W skład podmiotowej inwestycji to:
a) Zespół paneli fotowoltaicznych Funkcja produkcyjna] jest to instalacja

odnawialnego źródła energii, która Umożliwia przekształcenie energii
słonecznej W energię elektryczną, Panele zostaną umieszczone W
rzędach, między klórymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 10 m.
Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i

pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną
połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach
- słupach Wkręconych (lub Wbitych) W grunt na głębokość do 2,50 m.
Wysokość panelu w rzucie bocznym Wraz Ze słupkiem nie przekroczy 5 m,
Panele będą skierowane W stronę południową i nachylone do ziemi pod
kątem od 10 do 36 stopni, Wyposażone zostaną W powłokę
antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia, Łączna moc
zainstalowanych paneli fotowoltaicznych będzie nie Większa niż 2 Mw.
Przewiduje się, że będą stosowane panele o mocy 400 - 800 Wp, a ich
i|ośó będzie Wynosić 1250 - 2500 sźuk paneli na każdy MW mocy.
Zakłada się, że przy Zastosowaniu paneli o mocy 400 Wp, łączna ilość
paneli będzie Wynosiła maksymalnie 5 000 sztuk, natomiast przy
zastosowaniu paneli o mocy 800 Wp - 2 500, Rzeczywista ilość paneli dla
przyjętej mocy jest uzależniona od dostępności konkretnego modelu na
rynku oraz postępu technologicznego (docelowa ilość paneli będzie
zależaa od Wyboru mocy paneli, WarunkóW terenowych, prawnych
i ekonomicznych), Niezależnie od etapowania inwestyc.ii posadowienie
paneli fotowoltaicznych pżebiegać będzie W następujący sposób:

> budowa skręcanych ram podtżymujących ogniwa fotowoltaiczne -
będzie to lekka konstrukcja pżestrzenna z elementóW stalowych
i aluminiowych posadowiona bezpośrednio W gruncie, bez użycia
fundamentowania betonowego (słupy stalowe Wciśnięte, Wbite lub
Wkręcone W grunt),

> montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z Wymaganym
oprzyrządowaniem (inweńerami) Zamontowanym pod panelami na
stalowych konstrukcjach - ten etap prac odbywa się przy pomocy
elektronarzędzi (Wkrętarki, Wieńarki), Panele pżenoszone są na
stoły ręcznie i bezpośrednio montowane przy pomocy
odpowiednich uchwńóW i mocowań.

Przykładowy panel fotowoltaiczny (monokrystaliczny) posiada Wymiary ca,
długość 954 mm, szerokość 1 956 mm i Wysokość 40 mm, cjężar ok. 19
kg - 23 kg, obramowanie - aluminium anodowane Srebrne, Zakres
temperaturowy pracy paneli fotowoltaicznych Wynosi od 40 st, c do +

85 st, c, Panele te nie będą Wyposażone W Wentylatory służące do
chłodzenia konstrukcji ogniW, Brak systemu chłodzenia to brak
Wytwarzania hałasu W czaSie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej,
lnwestor zakłada sprawność ulządzenia na poziomie fabrycznym, bez
zwiększania sprawności poplzez zastosowanie technologii z
WymUSZonym obiegiem powietrza, chłodzenie paneli fotowoltaicznych
odbwać Się będzie W Sposób naturalny, poprzez obieg powietrza
atmosferycznego, Zakłada się, że pomiędzy stołami będą odstępy od ok,
3 - 10 metróW, W zależności od kąta nachy|enia modułóW paneli, Układ
taki pozwala na osiągnięcie najwyższej Wydajności,
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stoty fotowo|taiczne połączone będą ze stacją transformatorową za
pośrednictwem falownikóW (inweńeróW) i skrzynek przyłączeniowych
Kaźda Sekcja połączona Zostanie z inweńerem za pomocą kabli solarnych
b]egnących W korytarzach połączonych z konstlukcją nośną,

b) lnweńery (falowniki, przetwornice) - są to urządzenia przeh,lr'arzające prąd
stały Wytworzony przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny znajdu]ący
się W sieci elektroenergetycznej, Zostaną one zamontowane W systemie
rozproszonym pod panelami na stalowych konstrukcjach lub W zależności
od możliwości ich podłączenia W systemie centra|nym (W stacji
kontenerowej), Planuje się montaż maksymalnie 15 inweńeróW na każdy
1 N,4W zainstalowanej mocy, będą one zamontowane pod konstrukcją
paneli lub jako Wolnostojące zamontowane W stacjach kontenerowych,

c) Kontener stacji transformatorowej [funkcja produkcyjna] - Wielkośc
kontenera nie przekroczy standardowych gabarytóW (długośc do 10 m,
szerokośc do 5 m, Wysokość do 4 m), doce|owa Wielkość zostanie
określona W szczegółowej dokumentacji projektowej, TranSformator
Umieszczony będzie W kontenerze, Kontener jako abonencka stacja
elektroenergetyczna składa Się z komory obsłUgi, komory transformatora
nn/SN, rozdzielnicy niskiego nap]ęcja oraz rozdzielnicy średniego
napięcia, Dopuszcza się realizację jednego zespołU konteneróW stacji
transformatorowych W postaci jednego lub dwóch konteneróW o łącznych
Wymiarach nieprzekracżających Wynikiem sumy powierzchni dWóch
konteneróW, posadowionych na placu o powierzchni do 500 m2,
Wszystkie transfoImatory olejowe zabezpieczone będą szczelną misą
olejową na Wypadek Wycieku/awarii, Są one W Stanie zmagazynowac
100 % przedostającego się oleju, Zgodnie z polską normą PN-E-05115
,,lnstalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o nap]ęciu Wyzszym
od 1 kV",
Planowane jest pzyiączenie elektrowni słonecznej do jednego
z nąbliższych punktóW przyłączeniowych przyłączem
elektroenergetycznym (kabIem podziemnym sN lub WN), Dokładna
lokalizacja i sposób Wykonania plzyłączenia do sieci ustalony zostanie
przez lokalnego operatora sieci dystrybucy]nej na etapie Uzyskania
WarunkóW Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jednak nie
Wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o Warunkach zabudowy.
lnwestor dopuszcza Wyposaźenie elektrowni słonecznej W zintegrowany
system ma9azynowania energii, EWentualne zastosowanie takiego
Systemu zostanie określone na etapie pozwolenia na budoWę, Elektrownia
słoneczna będzie Współpracować z siecią elektroenergetyczną
przekazując do niej całą Wyprodukowaną energię elektryczną.
W celu rozliczenia odbioru energii przewiduje się Zamontowanie układu
porniarowo - rozliczeniowego, natomiast dla potwierdzenia ilości energii
Wytworzonej przewiduje Się zamontowanie układU pomiarowo -rozliczeniowego po stlonie SN, Zasilanie potrzeb Własnych elektrowni na
poziomie do 40 kwhłok przewiduje się zreaiizować za pomocą
odrębnego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia, Przyłącze
to objęte zostanie osobnym układem pomiarowo - rozliczeniowym,
W ceiU uzyskania możljwości zdalnej kontroli nad pracą elektrowni,
inwestor bierze pod uwagę Zainstalowanie systemu telemetrii tj. systemu,
który umożliwi zbieranie, archiwizowanie i przesyłanie danych
dotyczących ilości Wyprodukowanej i przesłanej energii elektrycznej oraz
systemu, który umożliwi przesyłanie informacji o pracy oraz ewentualnych
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awariach i uszkodzeniach urządzeń elektronicznych, eleklrycznych
i elektroenergetyczny

d) Kontener techniczny - (kontener o iunkcji socjalnej, magazynowej itp,)
Wielkość kontenera nie pżekroczy standardowych gabaMóW (długość do
10 m, Szerokość do 5 m, Wysokość do 4 m), docelowa Wielkość zostanie
określona W szczegółowej dokumentacji projektowej. Podczas etapu
budowy elektrowni słonecznej Zakłada się, ustawienie czasowo do 3
konteneróW technicznych (socjalnych, sanitarnych, magazynowych),
Docelowo na terenie e|ektrowni Słonecznej zakłada się pozostawienie
jednego kontenera technicznego, który pełnił będzie funkc.ję magazynową,
oraz socjalną dla serwisantóW instalacji. Kontener zostanie zlokalizowany
na jednym z placóW na których znajdą się zespoły stacji
transformalorowych,

e) Przyłączenie do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej - Budowa przyłącza
nie jest objęta Wnioskiem. Dokładna lokalizacja i sposób Wykonania
plzyĘczenia do sieci ustalony zostanie pżez lokalnego operatora sieci
dystrybucyjnej na etapie uzyskania WarunkóW przyĘczenia do sieci
elektroenergetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
energetycznego;

f) ogrodzenie - planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji o
Wysokości do 3 m (bez podmuróWki), Nie przewiduje się realizacji
jakiegokolwiek ogrodzenia systemem elektronicznym, W tym systemu
płoszenia zwierząt, Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie
ogrodzony (płot będzie Wykonany z paneli metalowych podwieszonych
,l00 mm n. p. g., co umożliwi swobodne przemieszczanie się małym
zwierzętom), a na ogrodzeniu zostanie założony system monitoringowo-
alarmowy, Ponadto ani ogrodzenie, ani teren elektrowni nie będą
ośWietlane W porze nocnej, W tym czasie planowane jest jedynie
ośWietlenie terenu niewidzialnym dla człowieka oraz zwierząt śWiatłem
emitowanym przez kamery dozoru automatycznego W zakresie długości
fal śWiatła podczeMonego,

6) Teren planowanej inwestycji jest terenem Zdrenowanym. Przebudowa urządzeń
melioracyjnych będzie możliwa po uzyskaniu stosownych zezwoleń. sieć
drenarska Zostanie przebudowana W sposób zapewniający swobodny odpływ wód
drenarskich z terenóW sąsiednich. Wszelkie prace będą prowadzone W sposób
Zapewniający niepogorszenie i niezakłócenie spływu Wód podziemnych
i powieżchniowych na działkach iterenach sąsiednich;

7) Prowadzenie Wszelkich prac budowlanych zgodnie z okreśIonym
harmonogramem robót, W sposób zorganizowany wyłącznie W porze dziennej;

8) Wykonywanie robót budowlanych przez uprawnionych i Wykwalifikowanych
pracownikóW;

9) Wykorzystwanie sprzętu sprawnego technicznie spełniającego normy ochrony
środowiska; konieczna jest Właściwa eksploatacja i konserwacja
Wykorzystywanych maszyn-



UzAsADNlENlE

Pan , .Przedstawiciel Firmy Planiści,eu sp, z o,o, ul, Sarmacka
14 lok, 6, 02-972 wa§Zawa, złożył w dniu 02 czerwca 2021 l. wniosek wlaz
z załącznikami W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni słonecznej lV]szczonóW
WymysłóW Pvl wzzz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 144 oraz
na części dżiałki ewidencyjnej nr 145 W obrębie WymysłóW (0057), Gmina l,4szczonóW",
powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

Rodza.i, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grUpy przedsięWzięć Wymienionych
W § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady NłinistróW z dnia 10 Września 2019 r.

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U,
z 2019 r., poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z loważyszącą jej infrastrukturą,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa W art, 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
W otulinach form ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż Wymienione W lit, a;,

Planowane przedsięWzięcie będzie realizowane na dzialce o nr eW. 144 i części
działki nr eW, 145, W obrębie WymysłóW (0057) Gmina [.4szczonóW, powiat Zyrardowski,
Województwo mazowieckie. Tercn plzeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest
objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
MSzczonóW,

Działając zgodnie z aft.64 ust. 1 pkt 1, 2 i4 ustawy z dnia 3 października
2008 r, o udostępnianiU informacji o środow Sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochIonie środowiska oraz o ocenach oddział}"vvania na środowisko |Dz- U. z 2021 r-,
poz. 247, ze zm.), Burmistrz l,4szczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W Sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania WW,
przedSięWzięcia na środowisko iW przypadkU shrr'ierdzenia takiego obowiązku
o określenie zakresu rapońU o jego oddZiaływaniu na środoWisko. Regionalny Dyrektor
ochrony Środowiska W Warszawie Wyraził opinię - pismo znak: WooS-
|,4220.1 1 16 -2021 -1,1wo z dnia 13 pażdziernlka 2021 l-, że dla lealizacji Wvr',

przedsięWzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód
Polskich, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz, nie Stwierdził potrzeby przeprowadzenia
oceny . oddziaływania WW, przedsięWziecia na środowisko - opinia znak:
WA,ZZS.5,435,1,309-2021-MP z dnia 04 pażdziernika 2021 r- (data WpłyWU do Urzędu

15.1o.2021 r,), Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W Zyrardowie nie Wydał
opinii, o której mowa W ań, 64 Ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowiskU ijego ochronie, Udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.,
poz_ 247, ze zm,), odpowiednio W terminie, o którym mowa W ań, 64 ust, 4 cyt, Wyżej
ustawy - tut_ organ traktuje jako brak zastlzeżeń do planowanej realizacji WW,
przedsięWzięcia,

Mając na uwadze WW, opinie oraz po przeprowadzeniu Własnej - uwzględniającej
uwarunkowania przedstawione W ań. 63 ust. 1 ustawy,,ooś" - analizy dostarczonych
Wraz z Wnioskiem materiałóW, Burmistrz Mszczonowa postanowił odstąpić od
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1.Rodzai i charaktery

a) skali przedsięwziecia i Wielkości zaimowaneqo terenu oraz ich Wzaiemnvch
proporcii, a także istotnYch lozwiązań charakteryzuiących przedsięWzięcie:

Planowane przedsięWzięcie polega na budowie E|ektrowni słonecznej lvlszczonóW -
WymysłóW PV1 o mocy łącznej do2Mw wazz infrastrukturą towarzyszącą na działce
o nr eW, 144 oraz na części działki o nr eW, 145 W obrębie WymysłóW (0057), gmina
|\,4szczonóW. W skład farmy fotowoltajcznej Wejdą następujące elementy: panele
fotowoltaiczne, drogi Wewnętrzne, infrastruktura naziemna ipodziemna, linie kablowe
energetyczno-śWiatłowodowe, plzyłącza elektroenergetyczne, transformatory,
inweńery, magazyny energii oraz inne niezbędne elementy infrastruktury związane
z budową i eksploatacją parku ogniW, Powierzchnla całkowita działek, na których
realizowane będzie przedsięWzięcie Wynosi 2.71 ha. z kip Wynika, że powierzchnia
terenu Wykorzystanego pod inwestycję Wyniesie 2,2 ha, natomiast powierzchnia, na
której faktycznie mogą zostać rozmieszczone panele fotowoltaiczne wlaz
z towalzyszącą inflastruktu rą nie przekloczy 1,87 ha,

Planowana inwestycja zostanie zbudowana na terenach rolniczych, na których nie
Występuje Zabudowa mieszkaniowa, NajbliżSzy budynek mieszkalny, odda|ony jest o
około 347 metróW od granicy planowanej inwestycji. Pomiędzy obszarem planowanej
inwestycji a najbliżSzą zabudową zlokalizowane są obszary leśne, które niwelują
oddziaływanie krajobrazowe inwestycji

Teren lokalizacji przedsięWzięcia Użytkowany jest W Większości rolniczo, podobnie jak
ma to miejsce na działkach sąsiednich, Na telenie działki nie Występują zadrzewienia,
oczka Wodne i miedże, Na terenie objętym Wnioskiem nie ma chronionych gatunkóW
roślin, teren W Większościjest zagoSpodarowany i poddawany corocznej uprawie rolnej,
obszar inwestycji położony jest na terenie, gdzie nie Występują Wody powierzchniowe
czy okresowe mokradła, Teren inwestycji nie jest połozony W obszarze załlożenia
powodziowego, Na terenie inwestycji iW bezpośrednim sąsiedztwie są urządzenia
melioracyjne narażone na oddziaływanie przedsięWzięcia zaróWno W fazie budowy jak
i eksploatacji, Przebudowa urządzeń melioracyjnych będzie mozliwa po uzyskaniU
stosownych zezwoleń, a Wszelkie potencjalne rowy melioracyjne, oczka Wodne czy cieki
nie będą naruszone izabudowane Zgodnie Z przepisami odrębnymi - ustawą Prawo
Wodne, Pozostaną W dotychczasowym naturalnym charakterze, lnwestycja nie Wymaga
prac odWadniających, oSUszania terenU czy poboru Wody, lnwestycja nie będzie
ingerować W cieki i zbiorniki Wodne, zamierzenie nie spowoduje powstania leja depresji,
nie Wiąźe się z realizacją głębokich Wykopów olaz ze zmianą stosunkóW Wodnych,

b) powiazań z innvmi przedsiewzieciami, W szczeqólności kumulowania sie
oddziaływań przedsiewzieć realizowanvch i zrealizowanych, dla których
zostala wvdana decvzia o środowiskowvch uwarunkowaniach,
znaiduiących sie na terenie, na którym planuie sie realizacie
Drzedsiewziecia. oraz w obszarze oddziałvwania przedsiewziecia lub
którvch oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
Dlanowaneqo przedsiewziecia w zakresie. w iakim ich oddziałvwania moqa

dzić do skumulowania oddz nz nowan c

tj

nałoźenia obowiązkU przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięWzięcia na
środowisko, argumentując to W odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań:



Na działkach przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie znajdują się i nie są
planowane inne przedsięWzięcia, które swym oddział},lr'r'aniem mogłyby Skumulować się
z potencjalnym oddział}ryVaniem p|anowanej farmy fotowoltaicznej, PrzedsięWzięcia
tego typu nie będą róWniez znajdowały się W Zasięgu oddziaływania planowanej
inwestycji. W zwiąZku Z powyższym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania się
oddziaływań m,in, W konlekście Wpływu na kląoŃaz, klimat akustyczny, czy
promienioWanie elektromagnetyczne,

c) róźnorodności bioloqicznei, Wykorzystania zasobóW naturalnych, W tym
qlebv. wodv i powierzchni ziemi:

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni się W sposób istotny do zmniejszenia
różnorodności biologicznej terenu, Na etapie realizacji inwestycji Wystąpi
zapotrzebowanie na materiały bUdowlane typowe dla tego rodzaju inwestycji,

d} emisii i Wystepowania innVch uciążliwości

Na etapie realizacji inwestycji prace budowlane, W skład których Wchodzą transport
i montaż elementóW farmy, Wykonywane będą Wyłącznie W porze dziennej,
a ulządzenia, maszyny i pojazdy nie będą Wykorzyst}Tr'ane jednocześnie i będą
spełniały normy ochrony ślodowiska, silniki Wyłączane będą podczas postoju, Podczas
trwania budowy, nie Wystąpi przekroczenie dopuszczalnych poziomóW hałasu, llość
Wykorzystywanych surowcóW, materiałóW, paliw, energii iWody zostanie określona na
etapie projektu Wykonawczego. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery spowodowana
transpońem i montaźem elementóW składowych instalacji, będzie tymczasowa
i krótkotrwała, Plac budowy Wyposazony zostanie W m,in, Sorbenty do neutralizacji
ewentualnych WyciekóW substancji lopopochodnych co uchroni środowisko gruntowo -
Wodne przed skażeniem, Tankowanie i naprawa pojazdóW odbywaó się będzie poza
terenem inwestycji,

Ścieki bytowe gromadzone będą W szczelnych sanitariatach i regularnie odbierane
przez upoważnione firmy Zewnętrzne, odpady stałe 9romadzone będą selektywnie,
W WyZnaczonym miejscu W szczelnych pojemnikach usytuowanych na terenie Zaplecza
budowy, a następnie Systematycznie przekazywane odbiolcom mającym Stosowne
zezwolenia W zakresie gospodarki odpadami, Położony zostanie nacisk na
zapobieganie i minimalizację ilości Wytwarzanych odpadóW, Nie przewiduje się
powstawania odpadóW niebezpiecznych_ zap|ecze budowy funkcjonowac będzie
W postaci jednego kontenera, zostanie zorganizowane W odpowiedni sposób, tak, aby
ochronić teren przed przekształceniem, Po zakończeniu prac areał zostanie
przywrócony do Stanu pierwotnego,

Pod uwagę Wzięta Zostanie obecność zwierząt zajmujących przedmiotowy obszar,
Ingerencja W podłoże gruntowe będzie niewielka i związana z przytwierdzeniem do
podłoża, za pomocą pionowych pali, konstrukcji Wsporczej, Prace Ziemne Wykonywane
będą z uwzględnieniem ochrony środowiska gruntowo- Wodnego, Wszelkie uciążliwości
uStaną po zakończeniu budowy,

Podczas eksploatacji przedsięWZięcia generowany będzie hałas, którego źródło
stanowić będą inwertery oraz stacja transformatorowa, znajdująca się W kontenerze,
Zgodnie z Zapisami Zamieszczonymi W karcie informacyjne]' przedsięWzięcia nie
zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu określone W Rozporządzeniu
Ministra srodowiska z dnia 14 Czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomóW
hałasu W środowisku (Dz, U, z 2014 r-, poz- 112). Ponadto farma fotowoltaiczna
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pracować będzie jedynie W porze dziennej, zgodnie z danymi Zawańymi W karcie
informacyjnej plzedSięWzięcia nie zostaną przekroczone normy ujęte W Rozpolządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 17 gludnia 2019 r, W sprawie dopuszczalnych poziomóW pó|

elektromagnetycznych W środowisku (Dz. U. z2019 l., poz.2448), odpady Związane
z konserwacją instalacji będą na bieżąco przekazywane firmą zewnętrznym, bez
konieczności ich magazynowania na przedmiotowym obszarze- Ze Względu na rodzaj
i charakter inwestycji, nie przewiduje się Znacżących emisji i uciążliwości na etapie
ekSploatacji przedmiotowej inWestycji,

e) ocenloneqo w opa rciu o wiedze naukowa rvzvka l'lenla Doważnvch
awarii lub katastrof naturalnych i budowlanvch. Drzv uwzqlednieniu
użVWanych substancii i stosowanyc h technoloqii. w tvm rvzvka zwiazaneqo
ze zmiana klimatu:

Planowane przedsięWzięcie nie za|icza się do zakładóW o dużym lub Zwiększonym
ryZyku Wystąpienia poważnej awarii Zgodnie Z Rozporządzeniem l\,4inistra RoZWoju
z dnia 29 stycznia 2016 r, W sprawie rodzajóW i ilości znajdujących się W zakładzie
Substancji niebezpiecznych, decydUjących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o Zwiększonym lub dużym ryzyku Wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz, LJ,

z2016 r., paz. 138). Prowadzenie robót budowlanych oraz Wykonanie przedmiotowego
przedsięWzięcia zgodnie ze Sztuką budowlaną oraz obowiąZującymi przepisami p,poż,
i bhp zminimalizuje możliwośc Wystąpienia s}łuacji awaryjnych, a także Wpłynie na
zminimalizowanie ewentualnych skutkóW katastrof naturalnych i bUdowlanych,

f) przewidywa ii rodzaiu wvtwarzanvch odpadów oraz ich wDłvWu
na środowisko. w przvoadkach dvD lan uie sie ich oowstawanie:

odpady powstające na etapie rea|izaąi i eksploatacji przedsięWzięcia będą
odpowiednio magazynowane, W Sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie
przekazywane będą Uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

s) zaorożenia dla zdrowia ludzi, w tvm wvnikaiaceqo z emisii

Z wzedłożoną dokumentacji Wyn]ka, że na etapie eksploatacji planowanej inwestycji
standardy jakości środowiska będą dotrzymane,

2, Usytuowanie przed
środowiska. W szcze
zdolności samooczvszc.?.ania §iŁślQdolu§!ą_ ! od!]awiania §
naturalnvch, walo
!triciscowvch planó

a) obszarv Wodno-btotne. inne obszarv o płvtkim zaleqaniu Wód podziemnVch.
w tvm siedliska łeq oraz uiścia rzek:

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrekiora zarządu z|ewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego W Łowiczu Wynika, że przedmiotowe
przedSięWzięcie Zlokalizowane będzie W dorzeczu Wisły W obszarze jednolitych części
Wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do okrzeszy
z okrzeszą. Dla przedmiotowej JCW Wyznaczono derogację na podstawie ań, 4 ust, 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrekty\Ą/y 2000i6OłVE, którą uzasadnia się brakiem
możliwości technicznych. W zlewni JCWP Występuje pre§ja komunalna, W programie
działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki
ściekowej, któIe są Wystarczające, aby zredukować tą presję W zakIesie
Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego Stanu, Z Uwagi jednak na czas niezbędny dla
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Wdrożenia działań, a takźe okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły
Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021-

Uznać na|eży, iż powyższe rozwiązania techniczne przedstawione W KlP pozwolą
zabezpieczyć środowisko Wodne przed emisją substancji ropopochodnych do Wód
podzjemnych. TeIen realizacji przedsięWzięcia zlokalizowany jest W granicy jednolitej
części Wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW2000063, której stan chemiczny
i ilościowy okleślono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za
niezagroźone, Wyżej Wskazana JcWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągniecia celóW
środoWiskoWych,
Nie przewiduje Się bezpośredniego Wpl}"vVU przedSięWzięcia na stan jakościowy
i ilościowy Wód powierzchniowych,
Planowane przedsięWzięcie nie będzie połoźone na obszalach Wodno-błotnych lub
innych obszarach o niskim poziomie Wód gruntowych W tym siedliskach łęgowych oraz
przy UjŚciu rzek,

Przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Wybrzeży
i obszarami morskimi.

c) obszarv qórskie lub leśne

Przedmiotowe pzedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi
i W sąsiedztwie terenóW leśnych-

d) obszary obiete ochroną, w tvm strefy ochronne uieć wód i obszarv
ochronne zbiorników wód śródladowvch,

z przedłożoneJ dokumentacji Wynika, że przedsięWzięcie znajduje się poza strefami
ochronnymi ujęć Wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikóW Wód śródlądowych.
Planowana inwestycja nie Znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia po,Wodzią
Wynikającym z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych
rzek-

e) obszary wymaqaiące specialnei ochrony ze wzqlędu na wystepowanie
oatunków roślin i zwi efza t lub ich siedlisk lub siedlisk przvrodniczvch

formv ochronv pżvrodv.

b) obszarv Wvbrzeżv iśrodowisko mo.skie:

obietvch ochrona. W tvm obszarv Natura 2000 oraz pozostałe obszarv

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzje poza granicami obszaróW objętych
ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (t.j, Dz. U,
z 2021 r. poz. 1098, zwanej dalej 'Ustawą o ochronie przyrody"), Teren przeznaczony
pod jnwestycję zlokalizowany jest W odległości około 6,9 km od obszaru Natura 2000
Dąbrowa Radziejowska PLH140003,
obszar realizacji inwestyc.ii znajduje się W odległości około 1,1,8 km od koMarza
ekologicznego Do|ina Bzury - Dolina Pilicy.
zgodnie z danymi przedstawionymi W kip teren inwestycji obejmie grunty klasy Rlva, na
którym prowadzona jest intensywna uprawa rolna (uprawa zbóź), lnwestycja nie Wiąźe
się z Wycinką drzew i krzewóW (nie Występują na terenie inwestycji). obszar inwestycji
sąsiaduje terenami rolnymi i leśnymi. Na terenie nie Występują chronione gatunki roślin.
Z uwagi na stopień pzekształcenia terenu inwestycji oraz jego otoczenia, uznano, że
nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze Względu
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na uwarunkowania pżyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone Warunki
zminimalizują oddzialywanie przedSięWzięcia,
Biorąc pod uwagę Zakres i lokalizację przedsięWzięcia, które będzie połozone na
terenie jUż przekształconym antropogenicznie, rea|izaąa i fUnkcjonowanie planowanej
inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddział}"vvac na przedmioty ochrony
i integralność WW. obszaru NatUra 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się W sposób
istotny do zwiększenia Wrażliwości elementóW środowiska na zmiany klimatu oraz
zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie Wplynie znacząco ne9atylvnie
na siedliska łęgowe,
Planowana do realizacji farma fotowoltaiczna będzie zajmowac teren użytkowany
dotychczas rolniczo, Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią tereny uzytkowane
rolniczo. W celu ograniczenia negatywnego Wpływu inwestycji na gatunki podlegające
ochronie nakazano kontrolę terenu przed przystąpieniem do realizacji WW, robót, W
ramach przedsięWzięcia planowane są prace ziemne, które mogą byc Zagrożeniem dla
żWierząt Występujących na przedmiotowym terenie. zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody olaz rczpolządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r,

W sprawie ochrony gatunkowe) zwierząl (t,j, Dz, U, poz- 2183, ze zm-), w Stosunku do
dziko Występujących zwierząt .objętych ochroną, obowiązuje szeleg zakazów.
Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska W Warszawie lUb Generalny Dyrektor
ochrony srodowiska mogą \ĄĄ/dać decyĄę zezwa|ającą na czynności podlegające
zakazom, w trybie i na zasadach określonych WW, ustawą, W przypadku gatunkóW
objętych ochroną ścisłą, gatunkóW ptakóW oraz gatunkóW Wymienionych W załączniku
lV dyrekt}.Wy Rady 92l43lEWG z d,nia 21 maja 1992 r, W sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych olaz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione koniecżne Wymogi
nadrzędnego interesu publicznego, W tym Wymogi o charakterze społecznym lub
gospodarczym lub Wymogi związane z kozystnymi skutkami o podstawowym
znaczeniu d]a środowiska,
Wnikliwa analiza mozliwości realizacji planowanych działań W kontekście przepisóW
dotyczących ochrony 9atUnkowej i mozliwości uzyskania derogacji leży W 9estii
lnwestora, Jednocześnie informuje się, że zgodnie zań. 131 pkt 14 V!Ą&, ustawy kto bez
zezwolenia lub Wbrew jego Warunkom nalusza Zakazy W stosunku do roślin, zwierząt
lub grzybóW objętych ochroną gatunkową podle9a karże aresztu lub grzywny-
ze wzg|ędu na konieczność Wykonywania WykopóW podczas realizacji inwestycji, a tym
samym możliwość uwięzienia W nich drobnych ZWierząt, W tym 9atunkóW podlegających
ochronie Wprowadzono Warunki dotyczące zabezpieczenia i regularnej kontroli
WykopóW do czasu ich zasypania, Zastosowanie modułóW fotowoltaicznych
o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia śWiatła od
powierzchni paneli, czyli tzw, olśnieniu ornitofauny,
Zalecany sposób, intensywność i okres koszenia dami oraz mycia paneli ma na celu
stworzenie WarUnkóW do ponownego zajęcia terenu farmy (po okresie realizacji
inwestycji) przez gatunki ptakóW odbywające 2 3 lęgi W roku i gnieżdzące się na ziemi
sposób montażU Siatki ogrodzeniowej ma na celU umoźliwienie swobodnego
plzemieszczania Się przez teren farmy dlobnym zwierzętom (małym ssakom, gadom
i płazom), W celu zapobiezenia utraty Wańości uz}łkowych Wierzchniej Warstwy gleby
W Sentencji niniejszego postanowienia określono WarUnek postępowania Z Ziemią
urodzajną, co plzyspieszy powrót środowiska przyrodniczego do stanU róWnowa9i

R obszarv. na którvch standardv iakości środowiska zostałv przekroczone
lub istnieie prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
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Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia nie Wynika, aby W rejonie inwestycji
Występowały obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

s) obszary o kraiobrazie maiącym znaczenie historYczne, ku|turowe lub
archeoloqiczne

Z kańy infolmacyjnej przedsięWzięcia Wynika, ze W rejonie planowanego
przedsięWzięcia nie Występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne
ikulturowe,

h) qestośó zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy MszczonóW Wynosi ok. 76 osób/km2 (Wg danych
GUs z 2020 r.).

i) obszary przvleqaiace do iezior

Na terenie planowane.i inwestycji iWjej najbliższej okolicy nie Występują jeziola.

uzdrowiska i obszary ochronv uzdrowiskowei

W rejonie realizacji przedsięWzięcia brak jest uzdrowisk i obszaróW ochrony
uzdrowiskowej.

k) wodv i obowiazuiace dla nich cele środowiskowe

Teren realizacji przedsięWzięcia zlokalizowany jest W granicy jednolitej części Wód
podziemnych o europejskim kodzie PLGW2000063, której stan chemiczny i ilościowy
określono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za niezaglożone-
W analizowanym przypadku nie przewiduje się oddziaływań na jednolite części Wód
podziemnych, Ze Względu na skalę, charakter izakres przedmiotowego przed§ięWzięcia
sfu/ierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie Stwarzać zaglożeń d|a
osiągnięcia celóW środowiskowych jednolitych części Wód, W tym będzie odbwało się
W sposób zapewniający nienaruszalność przepisóW prawnych dotyczących ochrony
Wód, określonych W rozporządzeniu Rady MinistróW Z dnia 18 pażdziernika 2016 r- w
sprawie planu goSpodarowania Wodami na obSzarze dorzecza Wisły z dnia 28 listopada
2016 r-

3) Rodzai. cechv iska
do krvterióW Wvmienionvch W Dkt 1 i 2- olez w ań. 62 Uśt. l Dkt l.
wynltąiąec zi

a) oddzi nia - obszaru rafi oili ludności na któ
przedsiewziecie może oddziałvwać

zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięWzięcia ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca jego realizacji,

b) transoraniczneoo charakteru działvwania przedsiewziecia na
poszczeqólne elementv przyrodnicze

1]

j)

ze wzg|ędu na rodzą planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie Wystąpi
transgraniczne oddziaływania na środowisko,



c) charakteru. wielkości, intens i złożoności oddziałvwallia.
z uwzq|ednieniem obciążenia istniei acei infrastrukturv technicznei oraz
przewidvwaneqo momentu rozpoczecia oddziałvwania:

Ze Względu na charakler i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości
Wystąpienia oddziaływań o znaczną Wielkości lub Złożoności, Planowane
przedsięWzięcie nie będzie Znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdoDodobieństwa oddziałvwania

lnformacje zawańe W przedłożonej dokUmentacji przedsięWzięcia potvvierdzają
Wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięWZięcia, Bezpośrednie
oddziałlT,/ania będą miały jedynie Zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego
obszaru realizacii inwestycji,

e) czasu trwania, czestotliwości i odwracalności oddziałvwania

oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięWZięcia będą krótkotMałe
i odwracalne. W fazie eksploatacji będą powstawały oddziaływania zwiąZane z emisją
hałasu iSubstancji do powietrza oraz powstawaniem odpadóW iściekóW, Zastosowane
rozwiązania techniczne iorganizacyjne zminimaliZUją oddział}ryVanie na środowisko,

f) powiazań z innvmi przedsiewzieciami. W szczeqólności kumulowania sie
oddziałvwań p iewzieć realizowanvch i zrealizowa nvch. d la którvch
zostala wvdana decvzia o środowiskowvch uwarunkowaniach.
znaiduiacvch sie na terenie, na którvm Dlanu e §ie reaIizacie
orzedsiewziecia. oraz w obszarze oddziałvwania orzedsiewziecia lub
którvch oddzi nia mieszcza sie w obszarze oddziałvwania
Dlanowaneqo orzedsiewziecia - w kresie w iakim ich oddziałvwania
moqa prowadzić do skumulowania oddziałvwań z olanowanvm
przedsiewzieciem

Z uwagi na charakter planowanego przedsięWzięcia, polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej, jego realizacja nie Wpłynie na zwiększenie oddziaływań skumulowanych
W rejonie inwestycii,

s) możliwość ooraniczen ia oddziafuwania:

zgodnie z pżedłożoną dokumentacją na etapie rcalizaq'l i eksploatacji inwestycji
planuje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących WpłyW planowanego
przedsięWzięcia na środowisko.

W celu minimalizacji niepożądanych zjawisk jakie mogą pojawić się W związku
z budową elektrowni słonecznych oraz jej eksploatacją Zostaną zastosowane działania
ograniczające negatywny WpłyW inwestycji na środowisko:

> planowaną inwestycję zlokalizowano na terenie niezabudowanym;
> Wszystkie uciążliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi W trakcie

realizacji robot oraz eksploatacji nie będzie Wykraczało poza teren inwestyc.ji -
prace będą prowadzone od 9odziny 6,00 do 22.00;

> zlokalizowanie placu budowy i jego zaplecza z uwzględnieniem zasady
minimalizacji za.ięcia terenu i pzekształcenia jego powierzchni;

> Wykopy powstające na etapie budowy elektrowni słonecznej będą ścinane
i łagodzone W celu umożliwienia Swobodnego opuszczenia WykopóW przez
drobne zwierzęta;
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> pomimo Zastosowań o których mowa powyżej planuje się Zabezpieczanie
WykopóW przed moźliwością dostawania Się do nich zanieczyszczeń związanych
z p?caml budowlanymi, a także p{zed przedostaniem się do nich małych
zwielząt (płazów, gadóW i małych ssakóW), Wykopy będą otwierane
i prowadzone W sposób bezpieczny d|a zwierząl - brzegi Wykopu będą ścięte
W sposób umożliwlający Wydostanie Się z nich małych zW]erząt (W tym płaZóW),

W celu zminimalizowania Wpływu prac na gady, płazy i małe zwierzęta pracownicy
budowlani zostaną zobowiązani do kontroli WykopóW, niezwłocznego ich zasypywania,
a w Ezie stwierdzenia W nich zwierząt, do ich uwolnienia, z zachowaniem należytej
staranności. Alternatwnie, Wykopy W okresie nie prowadzenia prac (noce oraz dni
pżestoju) będą otaczane płotkamj z tworzwa sztucznego, specjalnie
zaprojektowanymi do ochrony płazóW. Należy podkreślić, że podczas budowy farmy
fotowoltaicznej Występujące Wykopy są pMkie a same stoły na których są
rozmieszczone panele są palowane za pomoĘ specjalnego urządzenia - kafara;

} wykonywanie robót budowlanych W porze dziennej, ewentualne uciążliwości
akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, będą minimalizowane
poprzez stosowanie uządzeń i maszyn spełniających polskie normy
Z Wykluczeniem prowadzenia prac związanych ze znaczną emisją hałasu
W porze od 18,00-22,00;

> Wyposażenie zaplecza budowy W sanitariaty;
> ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiornikóW

i Wywożone przez uprawnione podmioty;
> Wyposaźenie placu budowy W środki do neutralizacji ewentualnych WyciekóW

substancji ropopochodnych;
> wdrożenie (na etapie budowy) systemu segregacji odpadóW ,,u żródła" z

maksymalnym odzyskiem odpadóW surowcowych i uwzględnieniem zasad
postępowania z odpadami niebezpiecznymi, odpady będą zagospodarowane
zgodnie z pżepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

> rezygnacja z ośWietlenia elektrowniW porze nocnej;
> ograniczenie Wykorzystania źródeł śWiatła poprzez stosowanie źródeł śWiatła

nieprzwabiającego owady;
> regularna kontrola WykopóW i uwalnianie Uwięzionych W nich zwierząt na etiapie

realizacji inwestycji;
> użycie do ewentualnego obsiewu terenu Wyłącznie rodzimych gatunkóW roślin;
> rezygnacja ze stosowania nawozóW sźucznych i chemicznych środkóW ochrony

roślin (powierzchnia pomiędzy rzędami paneli);
> pozostawienie minimum 10 cm wolnej przestrzeni pomiędzy ogrodzenjem, a

powierzchnią gruntu pozwalającej na swobodną migrację płazóW i małych
ssakóW;

> prowadzenie Wykaszania roślinności na terenie farmy po ,l sierpnia (kierunek
koszenia odbywać'się będzie od centrum działki w kierunku jej brzegóW).

obwieszczeniem Burmistrza l\y'szczonowa (znak. G.6220.15,2021-JJ z dnia 02
|ipca 2021 r,) o Wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano Wszystkie
osoby będące stronami W postępowaniu o możliwości zapoznania się
Z aktami sprawy olaz możliwością składania uwag i WnioskóW, lnformację
o planowanym przedsięWzięciu podano do publicznej Wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej W SiedZibie Urzędu l\i]iejskiego
W lMszczonowie ina tablicy ogłoszeń W Sołecfur'ie WymySłóW oraz na stronie
internetowej Urzędu (BlP), W pokoju nr 5A WydZiałU Gospodarki Gminnej Urzędu
N,4iejskiego W lV]szczonowie zainteresowani m09li zapoznać Się z informacjami
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dotyczącymi Wpływu planowanej inwestycji na środowisko Zawańymi W Kaicie
informacyjnej przedsięWzięcia.
Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione (obwieszczenie znak:
G.622Ij5.2021jJ z dnia 07.12.2021 r.) o możliwości zapoznania się z materiałem
dowodowym W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WW, przedsięWzięcia, UWagi ani Wnioski do zebranego materiału dowodowego
W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie Wpłynęły, Biorąc
powyższe pod uwagę postanowionojak W sentencji.

od niniejszej decyzji słUży odwołanie do samorządowego KolegiUm
odwoławczego W Warszawie. za pośrednictwem BUrmistrza l\,4szczonowa W terminie
14 dni od dnia doręczenia Stronie decyzji, Strona może zrzec się prawa do Wniesienia
odwołania, Zrzeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego przez Wszystkie
strony postępowania uprawnione do jego Wniesienia, powoduje skrócenie toku instancji
i UZyskanie prawomocnego lozstrzygnięcia W krótszym czasie, Nie jest możliwe
skUteczne cofnięcie ośWiadczenia o zlzeczeniu się prawa do odWołania,

4eł,4?.

ipodpis osoby upoważnionel do

Adnotacja dotycząca opłaty skańowej:

zgodnie z aft,1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawzdnia 16listopada 2006 r. ooŃcie skańowej(Dz. U. z2021 r., poz.1923)
oraz cżęści l ust. 45 załącznika do v,tw. ustawy, opłata skańowa za wydanie decyzji o śrcdawiskovlych
uwafunkowaniach zgody na realiżack pĘedsięWzięcia w wysokości 205,00 żł (śownie: Clwieście pięć złotyń
i00/100 groszy) została uiszczona na konta Urzędu Miejskiego w Msżczonowie dniu 01.06.2021 r. ż adnotacją

"opłata skańowa - decrja środowiskowa, PoWżsżą adnotację a uiszczeniu opłaty skańowej dokonak w dnju
07.02.2022 r. : Jolanta Jackowska - Ńwny specjalista w Wdziale Gospodańi Gninnej Urzędu Miejskiega

o
1

2
3

u
Pan - przedstawiciel Firmy;
strony Postępowania - ań. 49 KPA;
ala. J.J_o7.02_2022 (.

Do Wiadomości:
1. RegionaIny Dyrektor ochrony Środowiska

W Warszawie, ul. Henryka sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa,

2. Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny
w Żyrardowie, ul. lvloniuszki 4o, 96-300 ŻyrardóW,

3, PGW Wody Po|skie - Dyrektor Zarządu zlewni W Łowiczu,
Ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz,
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oBowlĄzEK lNFoRlvlACYJNY

Na podslawie art. 13 Ust, ] i2 Rożpożądżenia Parlameniu Euopejskiego iRady (UE)2016/679 ż 27 kwietnia 2016 r. W sprawio
ochrony o§ób fzycznych W zwiążku z pżenłaę aniem danych o§obowych W spraw e swobodnego pE eprwu takich darych olaz
uchylenia dyrek|ylly 95/46ME (Dz, U, UE, L, z 2016 l, Nr 119, s 1 ze zm.), dale]: , RoDo' ]nfornu]ę, że:

1 Admińiślrźtolem Państwa dańych osóbowych jesl Gmina l sżcżonów reprezenlowana przeż Burmistża Msżcżonowa
(adres PLac Płsudskieqo 1 96 320 MszeonóW ema urząd m ejsk@msżczonow pi. te] konlaklowy +4B 46 a58 2a
40l

2 AdmLn6tr2tol wyż.acżył nspektora ochrony Da.ych z którym mogą slę Panstwo konlakiować We wsżystkich sprawach
dotyczącyclr pżelwarzań€ dańyćh osóbowych zź póśled. ctwem adles! emarl nspektor@ćbi24 p Ub pśemń]e na
adres Adm n skalora

3 pańśbła dańe ośóbowe będa pżetwarżane w ceLu wydana decyżj o Środowskowych uwalunkowan]ach żgodne ż

4 Podstawa prawna do pźelwaPan a danych osobowych
a] żrt 6Uśt'] t cRoDo.
b) Ustawa z dńa 3 paźdżernka 2008 l o udóstepn]an! nformac] o środowjsku ]]ego ochróne udżae

społeceńśtwa W óćhrc. e środowśka oraż oenaćh óddżLaływańia na środowśko
c) rozporządzenie Rady Minislrow żdn.]0wżeśńa20]9l Wspńwie plzedśewzeć ńogąćych zń.eąóó

oddz aływać na srodowLskó.
d) ań 6 ust ] jt a RoDo (na podstawe zgody)W przypadku danych podanych dobrowoLnLe

5 PaństwadaneosobóW€b9dąprzetwarzaneprzeżokr€s]Opełnychaikaiendarzowych.ieacodlstyenarokunasIępneoo
po rok! W którym.astap]ło żakońcżen€ spraw (]] at) na podslawe Rozporżadzen a Preżesa Rady lMinistrÓW ż dn a
18 slycznia 2011 r wsprawie nslrukc]] kancelaryińe]. ]edio tych zećżóWyóh WykżzóW akt oraz inslrukc] W

sprawe organPac] izakresu dżiałania arch]Wowzakładowych. a bo do memenl! cofnjęca z9ody
6 Państ a dane n e będą prżebłauane W sposob zautomatyzowany. wlym ne będa podLegac profilowanlu
7 Pańslwa dane osobowych n e beda prżekażywane poza Europejsk obszar Gospodarey (obe]mu]ący Un ę Eu.ope]ska.

NoMeg e. Lechlenste n ls andię)
e w zw azkU z plzetwalzańleń Państwa dańyćh ósóbowych prżys]UoU]a Państwu naśtepu]ace prawa

a) prawo dostępu do swoch danyclr oraż olrzyman a ch kopi
b) plawo dó sprostowan]a (pop,awian a) swoich danych osoboW}.h.
ó) plawo do ograń czeń a przebłażanla dańych osobowychi
d) prawo do.ofn ęcia zgody W dowo nym momencie beż Wpływu na zgodność

ż p.aweń przetwarzania któlegó dokónanó.a podstawe zgódy przed ]e]ćóińięcień;
e) prawo Wn esien a skarg do Pezesa Uuęd! oclrrony Danych osobowych

(u siawk 2 00 ]93 Warszawa). wsytuac]] gdy użna Pan/Pan ze pPehłarzane danych osobowych naluśza
prżepiśy o9ólneqo rożpóźadżen a o oćhrón e danych ośóbowyćh (RoDo);

9 Pódanle pżez Państwa danych osobowyóh Wynka]ących z ustawy o udostępn an u nlormac] o środowsku jego
oclrronE udzLaLe spo]eczenstwa W ochron e śrcdowska o.az ocenach oddzalylvania na ślodowisko jest oboważkówe
N epeekazan e danych skuikowac będze brakem rea iżac] ce]! o którym mowa W punkcie 3

]0 Dane W. óśkodawcóW żostaną prżekaż.ne pódń otoń Ub ól!anoń Upraw.óńyń ńż pódśtaw e przepisow p rawa
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l\,4szczonóW, dn. 2022.02.07

charakterystyka planowanego przedsięWzięcia

polega.iącego na ,,BudoWie Elektrowni słonecznej MszczonóW - WymysłóW PV1
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej n|l44 oraz na części

działki ewidencyinej nr 145 W obrębie Wymysłów (0057), Gmina Mszczonów", powiat
żyrardowski, województwo mazowieckie,

zgodnie z ań. 84 ust. 2 usławy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U,2021 l,, poz,2373, ze zm,),

Zalącznk 1 da decyĄ z dnia 2022 a2 a7
nl G €,?2a 152o?1 .1.1

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięWzięć Wymienionych
W § 3 ust, 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Września 20,19 r,

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziałWać na środowisko (Dz. U.
z 2o'l9 r., poz. 1839), tj, zabudowa pżemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wlaz z toważyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach ob.iętych formami ochrony przyrody, o których mowa W ań. 6 ust, 1

pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub W otulinach form
ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niź Wymienione W lit, a;.

Planowane przedsięWzięcie będzie realizowane na działce o nr eW, 144 oraz na
części działki ewidencyjnej nr 145 W obrębie WymysłóW (0057), Gmina MszczonóW, powiat
żyrardowski, WojewódźWo mazowieckie. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję
nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
MszczonóW.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW objętych
ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochlonie przyrody (t,j. Dz. U,
z 2021 l. poz. 1098, zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody"). Teren przeznaczony pod
inwestycję zlokalizowany jest W odIegłości około 6,9 km od obszaru Natura 2000 Dąbrowa
Radziejowska PLH140003,
obszar realizacji inwestycji znajduje się W odległości około 11,8 km od korytarza
ekologicznego Dolina Bzury - Dolina Pilicy,



Biorąc pod uwagę zakres ilokalizację przedsięWzięcia, które będzie położone na
terenie już przekształconym antropogenicznie, realizacja i funkcjonowanie planowanej
inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony
i integralność WW, obszaru Natura 2ooo oraz na spójność Europejskiej sieci Ekologicznej
Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się W sposób istotny do
zwiększenia Wrażliwości elementóW środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia
różnorodności biologicznej terenu oraz nie Wpłynie znacząco negatywnie na siedliska
łęgowe.

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego W Łowiczu Wynika, że przedmiotowe
przedsięWzięcie zloka|izowane będzie W dorzeczu Wisły W obszarze jednolitych części
Wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do okrzeszy
z oklzeszą. Dla przedmiotowej JcW lvyznaczono derogację na podstawie ań. 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodne.i, tj, Dyrektywy 2000/60^/VE, którą uzasadnia się brakiem
moźliwości technicznych. W Zlewni JCWP Występuje presja komunalna. W programie

działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki
ściekowej, które są Wystarczające, aby zredukować tą presję W zakresie Wystarczającym
dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla Wdrożenia działań,
a takźe okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły lvymierne efekty, dobry stan
będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Planowane przedsięWzięcie polega na budowie Elektrowni słonecznej MszczonóW -
WymysłóW PV1 o mocy łącznej do 2 MW Wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o
W ew. 144 oraz na części działki o nr eW. 145 W obrębie WymysłóW (0057), gmina

MszczonóW, W skład farmy fotowoltaicznej Wejdą następujące elementy; panele
fotowoltaiczne, drogi Wewnętrzne, infrastruktura naziemna i podziemna, linie kablowe
energetyczno-śWiatłowodowe, przyłącza elektroenergetyczne, transformatory, inweńery,
maga4ny energii orcz inne niezbędne elementy infrastruktury zwi'ęane
z budową i eksploatacją parku ogniw, Powierzchnia całkowita działek, na których
realizowane będzie przedsięWzięcie Wynosi 2,71 ha. Z kip Wynika, że powierzchnia terenu
Wykorzystanego pod inwestycję Wyniesie 2,2 ha, natomiast powierzchnia, na której

faktycznie mogą zostać rozmieszczone panele fotowoltaiczne wraz
z towarzyszącą infrastrukturą nie przekroczy 1,87 ha.

Planowana inwestycja zostanie Zbudowana na terenach rolniczych, na których nie
Występuje zabudowa mieszkaniowa, Najbliższy budynek mieszkalny, oddalony jest o około
347 metróW od granicy planowanej inwestycji. Pomiędzy obszarem planowanej inwestycji
a najbliższą zabudową zlokalizowane są obszary leśne, które niwelują oddziaływanie
krajobrazowe inwestycji,

Na etapie realizacji inwestycji prace budowlane, W skład których Wchodzą transpoń
i montaż elementóW farmy, wykonywane będą Wyłącznie W poęe dziennej,
a ulządzenia, maszyny i pojazdy nie będą Wykorzystywane jednocześnie i będą spełniały



normy ochrony środowiska, silniki Wyłączane będą podczas postoju, Podczas tMania
budowy, nie Wystąpi przekroczenie dopuszczalnych poziomóW hałasu. llośó
Wykorzystywanych surowcóW, materiałóW, paliw, energii i Wody zostanie określona na
etapie projektu Wykonawczego, Emisja zanieczyszczeń do atmo§fery spowodowana
transpońem i montażem elementóW składowych instalacji, będzie tymczasowa
ikrótkotrwała. Plac budowy Wypo§ażony Zostanie W m,in, sorbenty do neutralizacji
ewentua]nych WyciekóW substancji ropopochodnych co uchroni środowisko gruntowo -

Wodne przed skażeniem, Tankowanie inaprawa pojazdóW odbywać się będzie poza
terenem inwestycji,

Ścieki bytowe gromadzone będą W szczelnych sanitariatach i regularnie odbierane
przez upoważnione firmy zewnętrzne. odpady §tałe gromadzone będą selektywnie,
W Wyznaczonym miejscu W szczeInych pojemnikach usytuowanych na terenie zaplecza
budowy, a następnie systematycznie przekaz}M/ane odbiorcom mającym stosowne
zezwolenia W zakresie gospodarki odpadami- Położony zostanie nacisk na zapobieganie
i minimalizacię ilości Wytwarzanych odpadóW, Nie przewiduje się powstawania odpadóW
niebezpiecznych, Zaplecze budowy funkcjonowac będzie W postaci jednego kontenera,
zostanie zorganizowane W odpowiedni §posób, tak, aby ochronic teren pzed
przekształceniem. Po zakończeniu prac areał zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Pod uwagę Wzięta zostanie obecnośc zwierząt zajmujących przedmiotowy obszar,
lngerencja W podłoże gruntowe będzie niewielka i zwlązana z przytwierdzeniem do
podłoża, za pomocą pionowych pali, konstrukcji Wsporczej. Prace ziemne Wykonywane
będą Z uwzględnieniem ochrony środowiska 9runtowo- Wodnego, Wszelkie uciążliwości
ustaną po zakończeniu budowy.

Podczas eksploatacji przedsięWzięcia generowany będzie hałas, którego źródło
stanowic będą inweńery oraz stacja transformatorowa, znajdująca się W kontenerze.
zgodnie z zapisami zamieszczonymi W karcie informacyjnej przedsięWzięcia nie zostaną
przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu okreś|one W Rozporządzeniu Nłinistra
Środowiska z dnla 14 czerwca 2007 r, W sprawie dopuszczalnych poziomóW hałasu
W środowisku (Dz. |J. z2014 r., poz. 112). Ponadto farma fotowoltaiczna pracować będzie
jedynie W porze dziennej, Zgodnie z danymi zawartymi W karcie informacyjnej
przedsięWzięcia nie zostaną przekroczone normy ujęte W Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r, W §plawie dopuszczalnych poziomóW pól

elektromagnetycznych W środowisku (Dz. U. z 2019 l., poz- 2448)- odpady związane
z konserwacją instalacji będą na bieżąco przekazywane firmą zewnętrznym, bez
konieczności ich magazynowania na przedmiotowym obszalze- Ze Wzg|ędu na rodzaj
i charakter inwestycji, nie przewiduje się znaczących emisji i uciążliwości na etapie
ekSploatacji przedmiolowej inweStycji,
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