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oBWlEszczENlE
Burmistrz Mszczonowa na podstawie ań. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałWania na środowisko (Dz. U. z 2021 f.

poz. 2373, ze zm.\, zawiadamia, że W dniu 16 marca 2022 r, na Wniosek

Pełnomocnika Firmy Energomix solar Farm 2 Sp, z o.o., Wydana została decyzja znak
G.6220.25.2021.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia
polegającego na:

,,Budowie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 1 zlokalizowanej na części działki
nr 157 W miejscowości LindóW, Gmina MszczonóW", powiat żyrardowski,

województwo mazowieckie,

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje

możliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Uzędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl- Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj. w dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek w godz, od 800 -1600, Z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu CoVlD-19, moźliwe będzie po

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

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
WW, przedsięWzięcia zoslaje 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 ,l, oraz W miejscu realizacji inwestycji i na tablicy ogłoszeń W solectwie
LindóW gm. MszczonóW.

BURMISTRZr\
JózetGne$\Kurek

otĘvmuia:

1. Pełnomocnik Firmy Energomix Solar Farm 2 Sp- z o,o,,
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.16.03.2o22 r.

lvlszczonóW. dn. 16.03.2o22 r.



1.
2.
3,

Do wvwieszenia na icv oołoszeń {14 dni)
Urząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

Pełnomocnik Firmy - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwe§tycji;
sotys sołectwa LindóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

Wywieszono dnia

(pieczęć ipodpis Firmy, UźędU, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odeśłać na adres|
Ulząd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel 046 _ 858 28 33

OBOW|ĄZEK lNFORMACYJNY

Na podstawie ań 13 ust, 1 i2 Rożpoźądze.ia Par]amentu Eubpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, Wsplaw]e
ochony osób nzycznych W związku z pżetwaźaniem danych osobowych W splawie swobodnego pżepbvu takich danych oraż
uchylen]a dy.ektyły 95/46ME (DZ. U, UE. L, ż 2016l, Nl119, s,1 ze zm,) - dalej:,,RoDo' info.muję, że:

] Administraiorem Państvva dańych ósóbówych ]esi Gmina Mszczonów reprezeńtowana pżeż Burm]stża lllsżczonowa
(adres Plac P]sudske9ó ] 96 320 MsżczonóW e mai lrząd ńieiśk j@mśżeonowp te kontaktovry +48 46 658 28
40)

2 Administlator Wyzna@ył nspekiólź ochóny Danych ż którym mogą sę Pżństwó kóńtżklóWać we Wsżystkch sprawach
dotyżącyćh pźehłażana danych osobowyćh za póśredn ctłen adresu ema nspektor@ćb24p! !b psemńe na
adres Adm ń stEtóla

3, Pansbła dańe ośóbowe będą prżehłarżane W će! Wyd.na decyż] o środowisko!rych lwżruńkóWańiaóh zaodńe ż

4 pódstawa prawna do puelwarzańia dźńych osobowych:
a) ait 6ust ] i cRoDo.
b) Ustawa ż dnLa 3 pażllzernlka 2008 r o ldosiepnaniu infomac] o ślodówisku i]egó ochrone udżae

spoleózeńśhła W ochronie środowska oEż óćeńaćh oddżałylvan a na środowisko
c) rozporządzeńie Rady Minisllów ż dnja l0 wżeśń a 2o]9 l W sprawe prżedsręwz ęć

mogących znacząóó óddzjal}ĄVaĆ na Ślodowisko
d) an 6 lst 1 l a RoDo (na podstżw]e żqody) W prżypadku danych podanych

dobrowo n e,
5 Pansbłź dańe óśóbowe będa pżeNvau ane przez ók€ś ']0 pełńych al kalendaźowych.

licząc od 1 slyczn a roku ńastępneaó pó loku W którym nastąp]o zakonczeń e śplaw (r ] at)
na podstawe Rozpożądzeń a Preżeśa Rady lM n slrÓW zdn a 18 sty@n a 2011 l w
śplawe nśtrukc] kance ary]ne]. ]edno tych żedowyćh Wykażów akt oraż nstrukcjjW
sprawe organ zaóji zżklesu dżalan a a rch wów zakład osrych. abó dó ńemeńt!

6 Państwa dane n e beda pĘebłarzane Wspośób żautomatyżóWany Wtym nie będą podlegać prol]ówan U

7 Pżństwa dane osobowy.h nie bedą przekazywańe pózż Europe,ski obśżar Gospodarczy (obe]mujący Un ę Europejską
Nófueg e Leóhtenstein śland ę)

8 WzWązkU zprzebłażańeń Państwadanych osobowych przys]lgu]ą Pańsh{U nżśtępUja.e plawa:
a) plawo dostepu do swo ch danych oraz olźymźn a ch kopri
b) plawo do sprostowan a (poprawań a)swo ch da.ych óśobóWych
c) plawo do oqran]czenia pĘetwarzan a dańyóh ośóbowyćh
d) plawó dó cofn eca żqody W dowo nym momenc e bez wprvu na zgódńóść

ż plawem prżetwarżania. którego dokonano na podśtżw]e zgódy pżed jejcofn ecem
e) prawó wń eśenia skarg do Prezesa UrzędU ochróny Danych osobowych

(u slawk 2 00ł93 Watsżaw.) Wsytuac] gdy Uzna Pani/Pan. ze plzetwalżańie danych ośobowych nalusża
pżep]sy ogólnego rozpolządzeńia ó óchron€ danych osobo\rych (RoDo)

9 Pódańe prżeż Państwa danych osobo!!rych Wynikż]ąćyćh ż !ślawy ó ldostepnianiu ]nformac] o środowsku Jego
ochrońe Udżiale śpólecżeńshva W ochronle srodowska oraz óćeńaćh oddż a]yvvan a na środoWsko jest obow ązkowe
Nieprżekazan e danych skulkówać będże brakem lealzacjice u. o którym mowa w pUńkće 3

10 Dane wn ośkodaWcóW zosiana p żekaża ne podń ólóń Ub orgańóm Uprawnionym na podst€we pzepisóW prawa



l\,4szczonóW, dn. 16.03-2022 r

DEcYzJA

o środowiskowych uwarun kowaniach

Na podstawie ań. 71 ust, 2 pkt 2, ań. 75 ust. 1 pkt 4, onz ad-- 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 l-, poz- 2373, ze zm-), olaz 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 lit, b Rozporządzenia Rady l\i]inistróW z dnia 10
Września 2019 r, W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziahryVac na
środowisko (Dz. U. z 2019 r-, poz- 1B39), po rozpatrzeniu WnioSkU Pana

Pełnomocnika Firmy Energomix solal Farm 2 Sp, z o.o., ul, czereśniowa
981117, 02 - 456 Warszawa, W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie farmy fotowoltaicznej
SPV LindóW 1 zlokalizowanej na części działki nl 157 W miejscowości LindóW, Gmina
MszczonóW", powiat żyrardowski, WojewódZtWo maZoWieckie,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięWzięcia
polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej SPV LindóW 1 zlokalizowanej na
części działki nr 157 W miejscowości LindóW, Gmina MszczonóW", powiat żyrardowski,
Województwo mazowieckie, oraz określam środowiskowe uwarunkowania dla WW,
przedsięWzięcia:

1, Rodzaj i miejsce realizacji przedsięWzięcia

Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej sPV
LindóW 1 zlokalizowanej na części działki nr 157 W miejscowości LindóW, obręb nr 0028, LindóW, gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,
omawiany areał nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy lv]SzczonóW, Zgodnie z Wypisem z rejestru gruntóW przedmiotowa działka
stanowi §ady, grunty orne klasy bonitacyjnej RlVb, RV, RVl, pastwiska trwale, glunty
pod rowami, o powierzchni 4,42 ha. Planowane przedsięWzięcie zajmie ok. 1,8 ha, na
gruntach ornych klasy bonitacyjnej RV, RVl. obecnie obszar jest otwańy,
Wykorzystywany rolniczo. otoczenie stanowią głóWnie tereny użytkowane rolniczo,
jedynie od zachodu - obszary leśne, Najbliżej zlokalizowany budynek mieszkalny
usytuowany je§t W odległości ok, 550 m od farmy fotowoltaicznej.

2. |stotne Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacii i eksploatacji
lub Użytkowania przedsięWzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych Wańości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytkóW oraz ograniczenia uciążliwości dla terenóW
sąsiednich.
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Planowane przedsięWzięcie będzie realizowane ieksploatowane z uwzględnieniem

nastęPującYch Warunk9*' 
, _ ,_,.,^,,.o,*iek działań należy dokonac oględzin terenu pod

"iff i.',,r]iłlh^f:T.**iiixq"fi::i"f"-T,::$ffi n?;li'r,rufi ą:fi
ffi :,Ł,-ilFł""i"":i',::5"#ff i'";;"a na tiza wi n ni być p rov\,adzon a ówń ióż w

kontekście możliwości u,y"*"ni"'a""'"]a ,"-ulającej n;,odstępstwa od zakazów

liJiiiriiiu"uln'* ,tosuniu do ww, formy ochrony przyrody;,

2) bezpośrednio p""o ,o,po",ęÓ'"-' ,łaat o,,Ź w trakcie, prowadzenia prac

bUdowlanvch prowadzic łont,oi,J'i"i"n,ii"'ońecnosć zwierząt, gdy zaistnieie taka

konieczność należy umożliwić ił'""i"i,Xf , G,"1u budowy, ar^/ plzypadku braku

możliwości ucieczki, zwierzęta' ""ńilŁ"""se 
do odpowiednich siedlisk poza

., i?::*J"'JH,""i:33; prac należy ,zabezpieczyć 
wykopy w sposób

"' iiL-ńoiri*Lią"y wpadanie do nich zwierząt:

4\ Wvkaszanie roślinności p".,ęjł,irói"ri|aneti nalezy Wykonywac po 1 sierpnia
-' 

i,]r"*"i.ie i" 
"Ó 

środka farmy w kierunku zewnętrznym:

5) orace budowlane należy d;;;;;" ń," 'okrósem, lęgowym ptaków (tj,

z wyłączeniem okresu od ,t " il"iJ"-' a"'iS-*rzesnia1 tub w tym okresie pod

ą H.?."'!iĘ_:!!1'",ł1:19g""H""j;i#i1""!*,"'"ń"§l,X",lr,"liiX'Jku 
stacj]

transformatorowei, W tym W sz

il #;§;*il'Gswii' wielroi-J"-ń'inńń zo ", pomiędzy ogrodzeniem

,, 3j3ł'il'j,lłr?ni!lllr""," Wykonaó W taki sposób, by nie posiadała ostrych
-' 

ł.r*Żra.i uni uuvstających elementów:

Sl iiJi"i"-iliiilł" Sńiitia nleozwabiająceoo*adó.lowłoki 
antyrefleksyjne:

il}l3':ł!3_:!{ilryii:li[1iilJJ"'"*::#i":ffi ;l,i*",k,y;tn;
mieszanką rodzimych gatuI

WarunkóW siedliskowych;
r Zl nj.iu'ri.łg*wać Ź oświetlenia elektrowniw porze nocnej;

13\na etaoie realizacji przeOslęil,ji"i" pi"", O"'O"*lane prówadzic w porze dnia,

'ti, 
W godzinach od 6,00 do 22,00:

14)prace realizacyln" *y*on,*""'ć przy użyciu sprawnego ,technicznie 
spzętu,

eksDloatowanego , *on".*o*"i"g,o W, sposób prawidłowy, który zapewnl

zańzpieczenie srooowisxa'''giuiiowo_*odn"go przed Wyciekami płynóW

,r r,iT:ij"r',:H,lj"liilnwestycji ścieki bytowe odprowadzac do szc_zelnych zbiorników

bezodpływowych prz"no"ny"i-Ó"iji ń, zUibrniti systematycznie opróżniac (nie

doDuścić do i"n po"p*n,"niul"irL'upr"ńón" ot tego 
,cetu 

podmioty, a ich

i"iu"rtoSe *wo,ie do oczyszczalni ścieków;

16)w przypadku ,u"to"o*"ni"'Ęn"tói,utoiO, ol";o*y"h,, transformatory należy

wvposażyc w szczelną,"ą'lr§i],j-*vł;l*ą,'T9]:::9w olejoodpornych

i wodoodpornych, XtO,"j pł,*]Óśj uńoŹiń '"ug",vnowanie '105o/o oleiu

'1 ni,liiilil:Hx'i# możliwości realizacji planowanych działań w^kontekście przepisów

dotyczących ochrony ;;;;; ";,", 'ochrony gatunkowej zwielząl,

a szczeqólnie w sto,un*u oo'jlir,o ily"tępujących zwielząt objętvch ochroną:

18)w sytuacjach awaryjnych, Ó-r--,ł'l ii'ió iv!Ćieł paliwa, poOjac natychmiastowe

działania W celu usunlęoi- a:waii or!, u'"unięó," zanieczyszczonego gruntu;

zanieczyszczony g,un' nj"ł'io"-k"-e 
-poarniotorn 

uprawnionym do jego

tr"".p"ń" l rexLiltyńac;i lub Unieszkodliwienia;



1g)teren inwestycji Wyposażyć W niezbędną ilośó szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikóW, koszy i konteneróW do gromadzenia odpadóW;

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

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

22)Utzymywać lelen inwestycji na każdym etapie jej realizacji W należytym porządku,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
W dokumentacji Wymaganej do Wydania decyzi:, o których mowa W ań. 72
ust. 1, w szczególności W projekcie budowlanym, W przypadku decyzji,
o których mowa W ań. 72 ust. 1 pkt 1,10, 14, 18 i19;

1) Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaiczne.i
sPV LindóW 1 zlokalizowanej na części działki nr 157 W miejscowości LindóW,
obręb nr 0028 - LindóW gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie,

2) lnstalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialneEo źródła, jakim
jest energia elektryczna;

3) Energia elektryczna będzie przesyłana bezpośrednio do krajowego systemu
e|ektroenergetycznego za pomocą linii średniego napięcia; lnweslor dopuszcza
Wyposażenie elektrowni słoneczne.i W zintegrowany system magazynowania
energii;

4) lnwestycja będzie polegała na montaźu Wolnostojących ogniw fotowoltaicznych
Wraz z infrastruKurą lowarzyszącą o łącznej mocy do 1 MWp;

a) stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji
paneli (żW. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 15-45 stopni,
o orientacji południowej, usluowane na grunc'e. standardowym
rozwiązaniem są konstrukcje Wbijane. Konstrukcja montażowa nie będzie
Wyposażona W moduł automatycznego naprowadzania;

b) panele fotowoltaiczne o Ęcznej mocy do '1,0 MWp W ilości od 1250 do
4000 szt., moc pojedyncza modułu od 250 Wp do 800 Wp.;

c) inweńery Dc/Ac o łącznej mocy nominalnej do 1,0 MWp W ilości
do 20 szt,;

d) stacja transformatorowa 1 szt,;
e) układy pomiarowo - zabezpiecząące:
f) trasy oraz linie kablowe;
g) instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe;
h) dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze:
i) ogrodzenie, monitoring;

5) Powierzchnia części działki o nr 157 planowanej pod realizacje farmy
fotowoltaicznej Wynosi ok, 1,80 ha;

6) Materiały oraz u rządzenia wchodzące W skład podmiotowgj inwestycjito:
a) Panele fotowoltaiczne (PV): Akonim PV to skrót od nazwy fotowoltaika,

Jest to nazwa angielska i łączy ona dwa słowa ,,foto" - śWiatło oraz
,,Voltaic" - elektryczność (z ang., elektryczne śWiatło). Technologia ta
polega na konwersji energii śWietlnej na energię elektryczną ze Względu
na półprzewodnikowe Właściwości two.zwa z jakiego może zostać
Wykonana powierzchnia absorbująca energię elektryczną. Najczęściej
stosowanym połpżewodnikiem jest krzem (ogniwa l generacji), który to

3



Występuje W bardzo dużych ilościach pod powierzchnią ziemi. stosowane
są róWnież powłoki cienkowarstwowe Wykonane z miedzi, indU, se|enu
(clS), bądź domieszkowane galem (ClGs) - ogniwa lI generacji, a także
ogniwa DsS - lll generacji, Wykorzystujące ciekłe medium do absorpcji
promieniowania, Najczęściej stosowane są ogniwa lgeneracji, ze Względu
na największą Wydajność imoc W poróWnaniu do powierzchni ogniwa,
Wszystkie ogniwa PV Są pokĄĄVane powłoką antyrefleksyjną która
zwiększa ich Wydajność oraz eliminuje ryzyko imitacji tafli Wody, Ni]imo iz
panele fotowo|taiczne pochłaniają energię słoneczną nie nastąpi
Wytworzenie energii cieplnej, która mogła by ZWiększyć temperaturę
okolicznych terenóW, a zatem nie Wystąpi Wlworzenie się tzw, zjawiska
Wyspy ciepła, lvloc systemu fotowoltaicznego podaje się W jednostce kwp
(z ang, Kilo Watts peak - kilowat mocy szczytowej)- określa ona moc
elektryczną ulządzenia elektroenergetycznego, dla najkorzystniejszych
WarunkóW atmosferycznych tzn. nasłonecznienia oraz temperatury,
PIanoWana instalacja będzie się składać z paneli fotowoltaicznych, które
zostaną zainstalowane W ilości do 4 tys, szt, Planowana łączna moc
Systemu paneli fotowoltaicznych będzie miała do 1,0 N4Wp. Moduły
zostaną zamontowane W kierunku południowym na specjalnej konstrukcji
Wsporczej, pod kątem od 15 do 45 stopni do powierzchni terenu, W

zależności od WarunkóW terenowych, Powierzchnia jaką zajmą panele PV
W rzucie pionowym będzie Wynosić maksymalnie do ok, 1 ha,

b) lnweńery (falowniki): W nowoprojektowanej instalacji fotowoltaiczneJ
zostaną zastosowane Urządzenia zmieniające charakter energil
elektrycznej, na taką, która znajduje Się W lokalnej sieci
e|ektroenergetycznej, Prąd Staly (Dc) jest zmieniany na prąd zmlenny
(Ac), Falowniki W Zależności od możliwości ich podłączenia do modułóW
PV, zostaną zainstalowane W Systemie rozproszonym, bądź systemie
centralnym (W prefabrykowanej stacji kontenerowej),

c) Stacja kontenerowa: Projektuje się zastosowanie prefabrykowanej stacji
kontenerowej Z zastosowanie transformatora napięcia nN/SN (niskiego
napięcia nN na średnie napięcie sN), Łączna moc stacji, która będzie
obsługiwać projektowaną instalację fotowoltaiczną będzie miała moc do
1,0 N.4Wp, Kontener będzie Wyposażony W osprzęt niezbędny do pracy
całego obiektu tj. transformator, lozdzielnicę potrzeb Własnych, układ
kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, instalacje
ośWietlenia, monitoringU, ogrzewania i Wentylacji. Położenie Stacji
transformatorowej będzie spełniało Wymagania Rozporządzenia lV]inistra
lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, W sprawie WarunkóW
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz,
U- 2019 poz- 1065 z póżń- zm,), Dla transformatora olejowego konieczne
będzie zamontowanie szczelnej misy / tacy na olej, która pomieści co
najmniej 105% oleju jaki będzie Zawierał transformator (tj, około 750 l),
Wymóg ten dotyczy także zastosowania transformatoróW żywicznych,
czyli suchych - bezolejowych, Dokładna Wielkośc mis olejowych jak i ilości
olejU transformatorowego zostanie określona na etapie projektu
budowlanego, WóWczas może się okazac, że do prawidłowej pracy
wządzenia konieczne będzie Wykorzystanie mniejszej ilości oleju, W
takich Warunkach 0eżeli na etapie pracy nie Wystąpi korozja)
transformator może bezawaryjnie pracować około 30 lat);

d) Trasa kablowa: Panele fotowo|taiczne zostaną połączone w zestawy
(rżędy, stringi), a następnie z inwerterami Za pomocą nadziemnych
przewodóW spiętych W Wiązki i prowadżonych po konstrukcjach
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Wsporczych paneli, a W razie potrzeby Wkopanej W ziemię, W celu
Wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się Wykonanie
podziemnej linii kablowej SN, pomiędzy stacją kontenerową a istniejącą
siecią SN, Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej
głębokości, na przygotowanym do tego podłożu z Warstwą podsypki, oraz
Zabezpieczona taśmą ostrzegawczą, Trasa, ze Względu na małą
głębokość posadowienia, nie będzie naruszać naturalnego zwierciadła
Wód gruntowych, Roboty ziemne zostaną Wykonane Według normy PN-B-
06050:,1990 Geotechnika, Roboty Ziemne, Wymagania ogólne, l\4aSy
ziemne, które zostaną Wydobyte Z WykopóW po trasach kablowych
zostaną odłoźone W trakcie prac Ziemnych, W taki Sposób aby można je
było Wykorzystać W późniejszym terminie, l\4asy ziemne zostaną
Wykorzystane do przysypania przygotowanych już tras kablowych,
zgodnie ze Wcześniejszym profilem litologicznym, a nadwyżka jaka
pozostanie do makroniwelacji terenu inwestycji,

e) Konstrukcja Wsporcza: Projektuje się zastosowanie stalowej, ocynkowanej
Wolnostojącej konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne,
składającej się z ramy, pionowych i poziomych profiIi nośnych oraz
elementóW mocujących. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do
podłoża za pomocą pionowych pa|i przez uprawnionych do tego,
Wyspecjalizowanych fachoWcóW,

f) ośWietlenie; TerenU inwestycji nie planuje się ośWietlac, jedyne
ośWietlenie planowanie jest We Wnętrzu stacji transformatorowej i jej
pobliżu, Jeżeli ośWietleniem objęty będzie caly teren inwestycji to
załączanie ośWietlenia odbywac się będZie W uzasadnionych przypadkach
(podczas Wizyty serwisu bądź sytuacjach alarmowych),

g) Droga dojazdowa: Droga dojazdowa do terenu inwestycji zostanie
zapewniona od strony północnej działki, Dokładna długość komunikacji
Wewnętrznej na podmiotowej inwestycji nie jest znana na obecnym etapie
realizacji inWestycji, Dokładna dłUgośc zostanie podana na etapie
przedstawienia projektu bUdowlanego, Wiadomym jest jednak, że dłU9ośc
zasto§owanej drogi nie będzie dłuższa niż długośc działki inwestycy]nej,
Zostanie ona Wykonana zgodnie z obwieszczeniem tV]inistra lnfrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 |ipca 2015r, ,,W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
lozpolządzenia Ministra lnfrastruktury W sprawie WarunkóW technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich Usytuowanie", Zgodnie z § 14,
USt, 1 szerokość komunikacji Wewnętrznej nie będzie mniejsza niż 3 m,
Droga na terenie inwestycji będzie posiadac nawierzchnię 9runtową
ulepszoną (mechanicznie utwaldzony 9runt).

7) Prowadzenie Wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym
harmon09ramem robót, W sposób zorganizowany Wyłącznie W porze dziennej;

8) Wykonywanie robót budowlanych przez uprawnionych i Wykwalifikowanych
pracownikÓW;

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

)



UzAsADNlENlE

Pan Pełnomocnik Firmy Energomix Solar Farm 2 Sp, z o,o,,
ul, czereśniowa 98l117, 02 - 456 walszawa, złożył w dniu 12 sierpnia 2021 r. Wn josek
wraz z załącznlkami, W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW ,1

Zlokalizowanej na części działki nr 157 W miejscowości LindóW, Gmina MsZcZonóW",
powiat źyrardowski, Województwo mazowieckie,

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko pżedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy pżedsięWzięć Wymienionych
W § 3 ust, 1 pkt 54 lit. b Rozpożądzenia Rady MinistróW z dnia ,l0 Września 2019 r,

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziawać na środowisko (Dz, U,
z 2019 l., poz, 1839), tj. zabudowa pżemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wlaz z 7owarzyszącą jej infrastrukturą,
o powierzchni zabudovvy nie mniejszej niż;
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony pżyrody, 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 pżyrody, 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 części działki o nr eW, 157,
W obrębie LindóW (0028) Gmina lV]szczonóW, powiat żyrardowski, WojewódZtWo
mazowieckie, Teren plzeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty
uStaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy lvlszczonóW,

Działając zgodnie z art.64 ust, 1pkt 1,2 i4 ustawy z dnia 3 pażdziernika
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. 2373, ze zm,), Burmistrz lv]szczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania WW,
przedsięWzięcia na środowisko iW przypadkU StWierdzenia takiego obowiązku
o określenie Zakresu rapońU o jego oddziaływaniu na środowisko,
Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska W Warszawie Wyraził opinię nr WooS-
|.4220-1526-2o21-AsT-2 z dnia 21 grudnia 2021 r-, że dla realizacji planowanego
przedsięWzięcia pn, ,: 'Budowa farmy fotowoltaicznej SPV LindóW 1 zlokalizowanej na
części działki nr 157 W miejscowości LindóW, Gmina l\4szczonóW", powiat żyrardowski,
Województwo mazowieckie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, Dyleklor zalządu zlewni Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wód Polskich, ul- Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz, nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziavwania WW. przedsięWzięcia na środowisko - opinia
znak: WA,ZZŚ-s,43 5-1-445-2021-PD z dnia 28 gludnia 2o2,| r, (data Wpływu opinii do
tut, Uzędu dnia 04-01-2022 l.)-
Państwowy Powiatowy lnspektor San]tarny W Zyrardowie Wydał opinię
nr zNs_471_1.24_2021.130 z dnia 26 października 2021 l. (data Wpływu opinii do tut,
oQanu 02.11.2021 (.) - że d|a przedmiotowego przedsięWzięcia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na środowisko;

l\,4ając na uwadze WW, opinie oraz po przeprowadzeniu Własnej- uwzględniającej
uwarunkowania przedstawione W aft, 63 ust. 1 Ustawy ,,ooś" - analizy dostarczonych
Wraz z Wnioskiem materiałóW, Burmistrz l\y'szczonowa postanowił odstąpic od
nałozenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięWzięcia na
środowisko, argumentując to W odniesieniu do poszczególnych uWarunkowań:
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1.Rodzai i charaktervs

a) skali przedsigwzi9cia iWielkości zaimowaneqo terenu oraz ich Wzaiemnych
Droporcii. a także istotnvch rozwiaza charaktervzuiacvch Drzedsiewziecie:

W ramach podmiotowej inwestycji p|anowany jest montaż do 4 tys, szt, paneli
fotowo|taicznych o łączne] mocy do 1,0 MWp, usytuowanych na części działki o nr eW.
157 W miejscowości LindóW, gmina MSzczonóW, ogniwa fotowoltaiczne zostaną
zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie pod
kątem 15-45 stopni iorientacji połUdniowej, Panele zostaną podłączone do oddzielnych
przetwornic (inwerteróW) o lącznej mocy do 1,0 MWp, zamieniających pląd stały
naprzemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej średniego napięcia,

Urządzenia plzet\,,rarząące prąd będą umieszczone W stacji kontenerowej
usadowionej na gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami, Wyprodukowana energia
będzie oddawana do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) przy pomocy
linii kablowej SN oraz przyłącza energetycznego do napowietrznej linii sN, całkowita
powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięWzięcie Wynosi 4,2 ha.
lnwestycja realizowana będzie na części działki, Łączna powierzchnia terenu zajęta
plzez obiekly budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do
przekształcenia, W tym tymczasowego, W celu realizacji przedsięWzięcia będzie Wynosic
ok, 1,8 ha,

Analizowany obszar stanowi teren otwańy, obecnie Wykorzystywany pod uprawy
lolne, Ze WZględu na Występowanie powierzchni biologicZnie czynnej, konieczne będzie
koszenie roślinności trawiastej, Na terenie plzeznaczonym pod realizację
Wnioskowanego przedsięWzięcia brak jest Zadrzewień, przez co nie przewiduje się
Wycinki drzew i krzewóW- Teren inwestycji graniczy głóWnie z terenami
Wykorzystywanymi rolniczo, od strony północnej zlokalizowane są tereny leśne,
lnstalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na 9runtach o klasach bonitacyjnych RV,
RVl, Teren przeznaczony pod realizację Wnioskowanego przedsięWzięcia stanowią
grunty orne o niskich iśrednich klasach bonitacyjnych,

b) z ln W szcze ności kumulowani

znaiduiących si9 na terenie, na którym planuie sie realizacie
przedsiewziecia. oraz W obszarze oddziałvwania przedsiewziecia lub
których oddziaływania mieszczą sie w obszarze oddziaływania
planowaneoo przedsiewziecia w zakresie. w iakim ich oddziałvwania mooą
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanvm przedsiewzieciem.

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie Wykorzystywanym rolniczo,
obecnie toczy Się postępowanie W sprawie Wydania decyzji środowiskowej dla bUdowy
drugiej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 lV|W, która zlokalizowana będzie na tej samej
działce, W kierunku połUdniowym od zakresu opracowania (W odległości mniejszej niż
100 m od granic zakresu opracowania), ocena oddziaływania na środowisko
planowanej drugiej farmy pozwoli na określenie możliwości Wystąpienia oddziaływań
skumulowanych, ponieważ W obrębie LindóW, gmina MsZcZonóW zaplanowano kilka
farm fotowo|taicznych.
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Nadmienia się, iż każda Z farm Wyposazona zostanie W transformator o takiej
Samej mocy akustycznej, Dopuszczalne normy poziomóW hałasu zostaną zachowane
W odległości ok, 3 m od źródeł hałasu W ciągu dnia i niespełna 10 m W ciągu nocy,
Na|eży zauważyć, że każda z farm stanowić będ zie od rę b ną in sta lacje , FU n kcjo nowa n ie
każdej zlalm będzie niezależne od pozostałej_

różnorodnośGi bioloqicznei. wvkorzvstania zasobów naturalnych, W tym
qlebv, wodv i powierzchni ziemi;

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

d) emisii i Występowania innych uciążliwości:

Na etaDie realizacii przedsięwzięcia naStąpi zaopatrzenie W Wodę (na potrzeby
socjalno-bytowe osób prowadzących montaź obiektu), sUrowce, materiały, paliwa.

Roboty ziemne związane z twolzeniem trasy kablowej, ograniczone zostaną do
niezbędnego minimum. Ze Względu na niewielką głębokość posadowienia trasy -
powyżej 1,5 m, naturalne zwierciadło Wód gruntowych nie zostanie naruszone, Wykopy
prowadzone będą W porze suchej, z uwzględnieniem ochrony drobnych zwierząt. Masy
ziemne zostaną Wykorzystane do zasypania trasy oraz do niwelacji terenu inwestycji,
Nastąpi minimalna ingerencja W podłoźe gruntowe.

Prace budowlane prowadzone będą Wyłącznie W porze dziennej, z zachowaniem
ochrony gruntu oraz Wód pżed zanieczyszczeniamj. zaplecze budowy Wyposażone
zostanie W sorbenty. Tankowanie i naprawa pojazdóW odbywaó się będzie poza
obszarem inwestycji, w przeznaczonych do tego celu miejscach. Nie Wystąpi
długotMała, ciągła, jednoczesna praca Wszystkich ulządzeń, silniki Wyłączane będą W
czasie postoju. czas budowy Wyniesie do 2 miesięcy, Po zakończeniu prac teren
pzywrócony zostanie do stanu pierwotnego,

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, spowodowana transpońem i montaźem/
budową elementóW składowych instalacji, a także emisja hałasu, powstała na skutek
pracy maszyn, Użądzeń isilnikóW pojazdóW, nie będzie uciążliwa z uwagi na odległość
od zabudowań, ustanie po zakończeniu prac. W celu ograniczenia emisji samochody
transpońowe spełniaó będą normy emisyjne oraz będą sprawne technicznie.

Ścieki bytowe gromadzone będą W szczelnych pżenośnych sanitariatach
i odbierane będą przez firmy zewnętżne.

odpady składowane będą selektywnie, W szczelnych pojemnikach, kontenerach,
umiejscowionych W Wyznaczonym miejscu na zapleczu budowy, a następnie
przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia W zakresie gospodarki
odpadami.

Niemniej jednak Wszelkie prace Z!,liązane z planowanym przedsięWzięciem
należy Wykonywać z zastosowaniem technolo9iijak najmniej uciążliwej dla okolicznych
mieszkańcóW i otaczającego środowiska, należy także pamiętać, że jakość
wykonywanych robót ma istotny WpłyW na stan środowiska,

Według danych zawartych W Karcie informacyjnej przedsięWzięcia oddziaływania
mieścić się będą W granicach inwestycji iW granicach dopuszczalnych poziomóW dla
poszczególnych komponentóW środowiska.
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Na etapie ekspIoatacii przedSięWzięcia przewiduje się mycie paneli, 1-3 razy
W roku, pżez firmę zewnętrzną, plzy użyciu czystej Wody pod ciśnieniem bez użycia
substancji czyszczących, która dowożona będzie beczkowozami, Woda ta traktowana
będzie jako Woda opadowa; panele posiadać będą powłokę zapobiegająą osadzaniu
się pyłóW i osadóW. ze Względu na Warunki atmosferyczne mycie może nie byó
Wymagane, Należy racjonalnie gospodarowaó Wodą,

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powiezchniowo na terenie
działki.

odpady związane z okresową konseMacją lub sytuacjami awaryjnymi na
bieżąco przekazwane będą firmie zewnętrznej, bez konieczności ich magazynowania.
Powinno się, W miarę możliwości, zapobiegaó powstawaniu odpadóW iograniczać ich
ilość.

Żlódłem hałasu będą inweńery oraz stacja transformatorowa
W prefabrykowanym kontenerze; inweńery nie będą pracować W porze nocne.i.
Dołączone obliczenia WkazaĘ, że n'e Zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy
hałasu, zgodnie z ZaĘcznikiem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomóW hałasu W środowisku (Dz. u. z 2014 r.,
poz. 112). Panele fotowoltaiczne nie Wymagają chłodzenia mechanicznego.
Wskazanym jest stosowanie instalacji, maszyn i urządzeń o możliwie najniższych
poziomach mocy akustycznej.

W karcie informacyjnej pżedsięWzięcia Wykazano, iż oddziaływanie pola
magnetycznego, elektrycznego będzie znikome; nie zostaną pzekroczone normy ujęte
W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2o19 r, W sprawie
dopuszczalnych poziomóW pól elektromagnetycznych W środowisku (Dz, U, z 2019 r.,
poz.2448).

Nie będą powstawały ścieki ani emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Na etapie likwidacii przedsięWzięcia przewiduje się zużycie Wody oraz paliwa
Wszystkie elementy instalacji zostaną poddane recyklingowi. oddziaływania zbliżone
będą do okresu realizacji,

e) ocenioneoo w oparciu o wiedze naukowa rvzvka wvstaoienia ooważnvch
awarii lub katastrof naturalnvch i budowlanych, przy uwzq|ednieniu
użvwanvch substancii i stosowanvch technoloqii. w lvm rvzvka zwiazaneqo
ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięWzięcie nie za|icza się do zakładóW o dużym lub zwiększonym
ryzyku Wystąpienia poważnej awarii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 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, U,
z 2016 l., poz- 138), Prowadzenie robót budowlanych oraz Wykonanie przedmiotowego
przedsięWzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami p poż
i bhp zminimalizuje możliwość Wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także Wpłynie na
zminimalizowanie ewentualnych skutkóW katastrof naturalnych i budoW|anych,

f) przewidvwanvch ilości i rodzaiu Wvtwarzanvch odpadóW oraz ich Wpłvwu
na środowisko, w przypadkach qdv planuie sie ich powstawanie:
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odpady powstające na etapie realizaąi i eksploatacji przedsięWzięcia będą
odpowiednio magazynowane, W sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie
przekazywane będą Uprawnionym podmiotom do zagospodarowania,

9) zaqrcżenia dla zdrowia ludzi, w tvm Wynikaiąceqo z emisii:

z przedłożonej dokumentacji Wynika, że na etapie eksploatacji planowanej inwestycji
standardy jakości środowiska będą dotrzymane,

2, Usńuowanie Drzedsi
środowiska, w szcz
zdolności samoocz
naturalnvGh. Walorów Drzvrodniczvch i kraiobrazowvch oraz uwarunkowań
mieiscowvch Dlanó

a) n lnne o mza aniu Wód dziemn ch
w tvm siedliska łeqowe oraz uiścia rzek:

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora zarządu z|ewni
pańsh^,owego Gospodarstwa wodnego w Łowiczu wynika, źe przedmiotowe
przedsięWzięcie Zlokaliżowane będzie W dorzeczu Wisły W obszarze jednolitych części
Wód powierzchniowych PLRW200017272694 Korabiewka, Dla przedmiotowej JcW
wyznaczono derogację na podstawie ań, 4 ust, 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj,

Dyrektywy 2000/60^VE, którą uzasadnia się brakiem możliwości 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 dIa osiągnięcia
dobrego stanu, Z Uwagijednak na czas niezbędny dla Wdrożenia działań, a takźe okres
niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły Wymierne efekty, dobry stan będzie mó9ł
być osiągnięty do roku 2021,

Uznać na|eży, iż powyższe lozwiązania techniczne przedstawione W KlP pozwoIą
zabezpieczyć środowisko Wodne przed emisją substancji ropopochodnych do Wód
podziemnych, Teren realizacji przedsięWzięcia zlokalizowany jest W granicy jednoliĘ
części Wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan chemiczny
i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za
niezagrożone, Wyźej Wskazana JcWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągniecia celóW
środowiskowych.
Nie pżewiduje się bezpośredniego Wp]ywu pzedsięWzięcia na stan jakościowy
i ilościowy Wód powierzchniowych,
Planowane przedsięWzięcie będzie położone na obszarach Wodno-błotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie Wód gruntowych W tym siedliskach łęgowych oraz przy
ujściu rzek,

b) obszarv WvbrzeżV iśrodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybżeży
i obszarami morskimi.

c) obszary qórskie lub leśne

Pzedmiotowe pżedsięWzięcie zlokaIizowane będzie poza obszarami 9órskimi
i obszarami leśnymi,

]()



obszarv obiete ochrona, w wm strefv ochronne uieć Wód i obszary
ochronne zbiornikóW Wód śródlądowych.

z przedłożoną dokumentacji Wynika, że przedsięWzięcie znajduje się poza Strefami
ochronnymi ujęc Wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikóW Wód śródlądowych,
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Wynikającym z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych
lzek-

e) obszarv Wvmaqaiace specialnei ochronv ze Wzq|9du na Wvst9powanie
lin i zwie lub ich siedlisk lub siedlisk

obietvch ochroną. w tvm obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszarv
formv ochrony przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW
podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r, poz. 1098, zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody"), Najbliższym
obszarem Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2ooo jest obszar Łąki Zukowskie
PLH140053 oddaIony o ok, 10 km W kierunku północno-zachodnim od granic inwestycji,
Najblizszy koMarz eko|ogiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury - Dolina
Pilicy KPnc-21B) zlokalizowany jest W odległości ok, 10,85 km W kierunku zachodnim
od terenu inwestycji,

z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach rolnych olaz zgodnie z ustawą o
ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r,

W sprawie ochrony gatunkowej zwielząt (Dz- U- poz- 2183, ze zm.), w Stosunku do
dziko Występujących Zwielząt .objętych ochroną, obowiązuje szeleg zakazów _

Regionalny Dyrektor ochrony srodowiśka W Warszawie lUb Generalny Dyrektor
ochrony srodowiska mogą Wydać 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 dyrektywy Rady 92I43/EWG z dnia 21 mąa 1992 r, W sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dz|kiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne Wymogi
nadlzędnego interesu publicznego, W tym Wymogi o charakterze społecznym lub
gospodarczym lub Wymogi ZwiąZane z korzystnymi skutkami o podstawowym
znaczeniu dla środowiska, Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań
W kontekście pzepisóW dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania
derogacji leży W gestii lnwestora, Jednocześnie informuje się, że zgodnie z ań, 131 pkt
14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwo|enia lub Wbrew jego Warunkom narusza
zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybóW objętych ochroną gatunkową,
podlega karze aresztu lub grzywny,

W celu ochrony Zwierząt Wskazano koniecznośc zastosowania odpowiednich
zabezpieczeń WykopóW powstałych podczas realizacji inwestycji, W celU ograniczenia
śmieńelności ZW'erząt mogących Występowac na terenie inwestycji, nakazano
Umoźliwić Zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a W razie konieczności ich przeniesienie
W dogodne Siedliska. Powyższe Warunki ograniczą róWnież śmieńelnośc zwierząt na
etapie eksploatacji przedsięWzięcia, Prowadzenie prac budowlanych poza okresem
lęgowym lub W tym okresie pod nadzorem ornitologicznym zapobiegnie niepokojeniu
ptakóW mogących gniazdować na analizowanym terenie, a także ograniczy ich
śmieńelnośc, Warunek dotyczący zabezpieczenia stacji tranSformatorowej uniemożliwi
Zajmowanie obiektu przez chiropterofaunę,

sposób montażu siatki ogrodzeniowej ma na ce|u umoź|iwienie swobodnego
przemieszczania Się przez teren farmy drobnych zwierząt, Ponadto, odpowiednie
Wykonanie dolnej krawędzi ogrodzenia pozwoli zabezpieczyć je przed możljwością
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skaleczenia, Zastosowanie odpowiednio dobranego ośWietlenia zewnętrznego pozwoli
chronió owady i ograniczyc ich przywabianie. Zastosowanie modułóW fotowoltaicznych
o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie niepoządanemu efektowi odbicia śWiatła od
powierzchni paneli, czyli tzw. olśnieniU ornitofauny, jak róWnież efektowi imitacji lustra
Wody,

Przedmiotowy teren nie Wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych
mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze iSiedliska gatunkóW objętych
dyrektywami - ptasią i siedliskową, W związku z powższym uznano, że przedmiotowa
budowa nie będzie miała negatywnego Wpływu na środowisko przyrodnicze olaz że
nałoźenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze Względu
na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone Warunki
zminimalizują oddziaływanle przedslęWzięcia,

0 obszary, na których standardy iakości środowiska zostałv przekroczone
lub istnieie prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

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) obszarv o kraiobrazie maiacvm z aczenie historyczne. kulturowe lub
archeoloqiczne

Z karty informacyjne.i przedsięWzięcia Wynika, źe W rejonie planowanego
pżedsięWzięcia nie Występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne
ikulturowe.

h) oestość zaludnienia

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

i) obszarv przvleqaiace do iezior

Na terenie planowanej inwestycji iWjej najbliźszej okolicy nie Występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszarv hronv uzdrowiskowei

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

k) wody i obowiazuiace dla nich cele środowiskowe

Teren realizacji przedsięWzięcia zlokalizowany jest W granicy jednolitej części Wód
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której Stan chemiczny i ilościowy
określono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za nezaglożone.
W analizowanym przypadkU nie przewiduje się oddziatywań na jednolite części Wód
podziemnych, Ze Względu na skalę, charakter izakres przedmiotowego przedsięWzięcia
stwierdzono, źe pIanowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać Zagrożeń d|a
osią9nięcia celóW środowiskowych jednolitych części Wód, W tym będzie odbywało się
W sposób zapewniający nienaruszalność przepisóW prawnych dotyczących ochrony
Wód, określonych w rozporządzeniu Rady l\y'inistróW z dnia 18 pażdziernika 2016 r, W
sprawie planu gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 28 |istopada
2016 l,
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3) Rodzai. cechv iska
oo trvteriow wvmien
luynitąiąec zi

a) zasiequ oddziałvwania - obszaru oeoqraficzneqo i liczbv ludności. na która
przedsiewzięcie może oddzialvwać,

b) transqraniczneoo charakteru oddziałvwania przeds|ewzlecla na
Doszczeqólne elementv przvrodnicze

Ze Względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie Wystąpi
transgraniczne oddziaływania na środowisko,

c) wielkości inte i złożoności od nl
z uwzolednieniem obciaźenia istnieiacei infrastruktu technicznei oraz
przewidvwaneqo momentu rozDoczecia oddziałvwania:

ze względu na charakter iskalę 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 potwierdzają
Wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięWzięcia. Bezpośrednie
oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego
obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania. czestotliwości i odwracalnośei oddziafuwania

oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięWzięcia będą krótkotrwałe
i odwracalne, W fazie eksploatacji będą powstawały oddziaływania związane Z emisją
hałasu isubstancji do powietrza oraz powstawaniem odpadóW iściekóW, Zastosowane
rozwiązania techniczne i organizacyjne ZminimalizUją oddziaływanie na środowiSko,

f) powiazań z innvmi przedsiewzieciami. W szczeqólności kumulowania sie
oddziałvwań iewzieć realizowanvch i zrealizowan h d la którvch
została wvdana decvzia o środowiskowvch uwarunkowaniach.

hs na terenie realizac
przedsiewziecia. oraz w obszarze oddziałvwania przedsiewziecia lub
którvch oddzi nla mleszcza sie W obszarze oddziaływania
olanowaneoo Drzedsiewziecia - w zakresie _ w iakim ich oddziałvwania
mooa prowadzić do skumu nia oddziałvwań z planowanvm
p!49c§,!g44ię9!.9!!:

z uwagi na charakter planowanego przedsięWzięcia, polegającego na budowie
pierwszej farmy fotowoltaicznej W obszarze LindóW, jego realizacja nie Wpłynie na
zwiększenie oddziaływań skumulowanych W rejonie inwestycji.
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s) możliwość oqraniczenia oddziałvwania:

zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji
planuje się zastosowanie rczwiązań minimalizujących WpłyW planowanego
przedsięWzięcia na środowisko.

Mając na uwadze konieczność zapobiegania i ograniczenia ewentualnego negatywnego
Wpływu planowanego przedsięWzięcia na środowisko, przewiduje się następujące
działania zapobiegawcze:

F aza
>

>

realizacji i likwidacji:
ograniczenie zajętości terenu, jego przekształcenia oraz ilości idługości prac;
Wykonanie podziemnej trasy kablowej W celu Wyeliminowania ewentualnego
ryzyka kolizji awifauny z przewodami energetycznymi;
zabezpieczenie kabli Warstwą izolacyjną W celu Wyeliminowania ryzyka ich
wzegryzienia pżez gry zonie:
ograniczenie prowadzenia WykopóW W czasie; Wykonwanie WykopóW
W okresach suchych, tak by nie dopuścić do tworzenia W nich zastoisk;
Wyprofilowanie brzegóW WykopóW W taki sposób, by umożliwió Wydostanie się
z nich maĘm zwierzętom (W tym płazom);
zabezpieczenie WykopóW W okresie nieprowadzenia prac (pora nocna oraz dni
przestoju) W celu uniemożliwienia przedostania się do nich zwieząt:
lustrowanie WykopóW przed ich zasypaniem W celu ewentualnego uwolnienia
drobnych zwierząt, które mogły się do nich dostać;
zastosowanie Urządzeń i rczwiązań technicznych ingerujących W środowisko
Wjak najmniejszym stopniu; Wykonywanie prac ręcznie W miejscach, gdzie jest to
możliwe i technicznie zasadne;
wykon}^^/anie prac ziemnych w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami:
zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego Wycieku
paliwa ismaróW poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do
likwidacji powstałych WyciekóW i WyleWóW substancji ropopochodnych;
tankowanie i naprawa pojazdóW odbywaó się będzie poza terenem inwestycji,
W specjalnie do tego przeznaczonych miejscach, Dopuszcza się możliwość
tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy przy Wykorzystaniu mat
absorbujących i zachowaniu należytej ostroźności;
gromadzenie ściekóW sanitarno-bytowych W szczelnych sanitariatach i ich
regularne pżekazywanie Wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne
pozwolenia;
zapobieganie i minimalizacja ilości Wytwarzanych odpadóW;
selektywne gromadzenie powstających odpadóW W ryznaczonym miejscu
W szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy iich systematyczne
przekazywanie fi rmie posiadającej stosowne pozwolenia;
prowadzenie prac budowlanych W porze dziennej ti. W godzinach 6.00 - 22.00
W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej;
eliminacja jednoczesnej pracy maszyn, Wyłączanie silnikóW pojazdóW podczas
postoju;
używanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdóW zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Faza eksploatacji:
> Wykonanie ogrodzenia terenu inwestycjiz siatki z przestrzenią od poziomu terenu

do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmuróWki, dzięki czemu pod ogrodzeniem
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nie będą istniały żadne fizyczne pżeszkody uniemoźliwiające migrację małym
i średnim zwierzętom;

> prowadzenie kabli W specjalnych trasach, W rurach osłonowych (np. RKUVR)
W celu dodatkowego zmniejszenia promieniowania magnetycznego;

> zabudowanie transformatora W żelbetowej obudowie, która skutecznie zmniejszy
promieniowanie magnetyczne do bezpiecznego poziomu na zewnątz:,

> zabezpieczenie otworóW W drzwiach i ścianach budynku stacji transformatorowej,
W tym W szczególności Wszelkich otworóW Wentylacyjnych, W celu
uniemożliwienia zajmowania obiektu przez chiropterofaunę;

> Wyposażenie transformatora W szczelną misę olejową, która pomieści co
najmniej 105% oleju jaki będzie zawierał transformator, co Zapobiegnie
ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu;

> przekazywanie na bieżąco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym
podmiotom odpadóW Wytworzonych W związku Z konseMacją planowanej
inwestycji, bez konieczności magazynowania ich na trenie przedsięWzięcia:

> oddalenie od siebie urządzeń Wlwarzających dźWięk W takiej odległości, by nie
następowało Wzmocnienie i propagacja fali dźWiękowej;

> zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokMych powłoką antyrefleksyjną W celu
Wyeliminowania żW.,,efektu olśnienia";

> posadowienie paneli fotowoltaicznych W szeregach z zachowaniem pomiędzy
nimi odstępóW W celu uniemożliwienia tworzenia się monolitycznej powierzchni
podobnej do tafli lustra Wody;

> okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie za pomocą czystej
Wody pod ciśnjeniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Woda
do mycia paneli zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. W specjalnie do
lego przeznaczonych beczkowozach;

> niewykorzystwanie do pielęgnacji terenóW biologicznie czynnych środkóW
chemicznie o9raniczających Wzrost roślin;

> koszenie roślinności trawiastej W dni suche i słoneczne tj. WóWczas, gdy panuje
dobra Widoczność, a aktywność Większości krajowych płazóW jest 09raniczonai

> prowadzenie Wykaszania farmy od centralnej części W kierunku jej brzegóW
W celu umożliwienia ucieczki zwierząt iograniczenia ich śmieńelności;

> pomalowanie ogrodzenja oraz Stacji transformatorowej W odcieniach szarości
i/lub zieleniW celu zmniejszenia Widoczności pżedsięWzięcia W krajobrazie.

Obwieszczeniem Burm istza Mszczonowa (znak: G.6220.25.2021. J J z dnia'l3
wześnia 2021 r,) o Wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano
Wszystkie osoby będące stronami W postępowaniu o możliwości zapoznania się
z aktami sprawy oraz moźliwoścją składania uwag i WnioskóW. lnformację
o planowanym przedsięWzięciu podano do publicznej Wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej W siedzibie Urzędu Miejskiego
W Mszczonowie i na tablicy ogłoszeń W sołectwie LindóW oraz na stronie internetowej
Urzędu (BlP), W pokoju nr 5A Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego W
Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi Wpływu
planowanej inwestycji na środowisko zawańymiW Karcie informacyjnej przedsięWzięcia.
Ponadto Strony postępowania zostały zawiadomione (obwieszczenie znak:
G.6220.25.2o21.JJ z dnia 28.01.2022 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 decyz.ii o środowiskowych uwarunkowaniach nie Wpłynęly, Biorąc
powyższe pod uwagę postanowiono jak W sentencji.



od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego W Warszawie, za pośrednictwem Butmistrza l\,4szczonowa W terminie
14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, strona może zrzec się prawa do Wniesienia
odwołania, zlzeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego przez Wszystkie
strony postępowania uprawnione do jego Wniesienia, powoduje skrócenie toku instancji
i uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia W krótszym cZaSie, Nie jest możliwe
skuteczne cofnięcie ośWiadczenia o Zrzeczeniu się prawa do odwołania,
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osorv upowaZnlonel ao Jdanla Oecvzll

zgodnie z alt- 1 ust- 1pkt 1 lit. a uskw z dnia 16listopada 20a6 r. a opłacie skańowej (Dz. u. z 2021 r., poz.1923)
oraz cżęści l ust- 45 zaĘ&nika do wW- ustaw, oŃta skańowa za wydanie decyzji o środońskawych
uwarunkowaniach zgpdy na realżację pżedsięwżęcia w Wsokaści 205,00 zł (słownie: dwieście pięć zlotych
ia0/100 grosł) została uiszczona na kanto Użędu Miejskiego W Mszczonowie dniu 10,08.2a21 r. z adnotacią
,,opłata skańowa - decy4a śroclowiskowa. Powszą adnotację o uiszczeniu ońaty skańowej dokonak w dniu
16.03.2022 f- : Jolanta Jackowska - Ńwny specjaliśa w Wydziale Gospoda*i Gminnej urzędu Miejskiego

Adnotacja dotycząca opłaty skańowej:

załączniki,
1, charakterystyka przedsięWzięcia

otlz ymuią:
1. Pan - pżedstawiciel Firmy;
2. strony Postępowania - ań. 49 KPA;
3. ala. J.J.16 -03.2022 l.

n
t]!

l6

Do Wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska

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

2. Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny
W Żyrardowie, ul. Moniuszki 40, 96-300 ŻyrardóW,

3, PGW Wody Polskie - DyreKor Zarządu zlewni W Łowiczu,
Ul. Ekonomiczna 6, 99_400 Łowicz.
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charakterystyka planowanego przedsięWzięcia

polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej sPV Lindów 1 zlokalizowanej na
części działki nr 157 W miejscowości LindóW, Gmina Mszczonów",

powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

zgodnie z ań. 84 ust.2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021 r., poz, 2373, ze zm,\,

Zalącz| k 1 do decyzji z dń a 2a22 03 16
nlG 622a 25 2a21 JJ

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 2019 r.

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziawaó na środowisko (Dz, U.
z 2019 r., poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towalzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6 ust. 1

pkt 1*5, 8 i9 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 części działki o nr eW. 157,
W obrębie LindóW (0028) Gmina MszczonóW, powiat źyrardowski, Województwo
mazowieckie. reren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy MszczonóW.

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Go§podarstwa Wodnego W Łowiczu Wyn]ka, że przedmiotowe
przedsięWzięcie zlokalizowane będzie W dorzeczu Wisły W obszarze jednolitych części
Wód powierzchniowych PLRW200017272694 Korabiewka, Dla przedmiotowej JcW
Wyznaczono derogację na podstawie art, 4 ust,4 Ramowej Dyfektywy Wodnej, tj_

Dyfektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych, W zlewni
JcWP Występuje presja komunalna, W programie działań zaplanowano działania
podstawowe, obejmujące Uporządkowanje gospodarki ściekowej, które są Wystarczające,
aby zledukować tą presję W zakresie Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego §tanu, Z



uwagi jednak na czas niezbędny dla Wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby
Wdrożone działania przyniosły Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do

roku 2021.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW

podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody

(Dz. U- z 2021 r, poz, 1098, zwanej dalej 'ustawą o ochronie przyrody"), Najb|iższym

obszarem Europej§kiej sieci Ekologicznej Natu.a 2o0o jest obszar Łąkl Zukowskie

PLH140053 oddalony o ok, 10 km W kierunku północno-zachodnim od granic inwestycji,

Najbliższy koMarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury - Dolina Pilicy
KPnC-21B) zlokalizowany jest W odległości ok, 10,85 km W kierunku zachodnim od terenu

inWestycji,
W ramach podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 4 tys, szt, paneli

fotowoltaicznych o łącznej mocy do '] ,0 MWp. usytuowanych na części działki o nr eW. 157

W miejscowości LindóW, gmina M§zczonóW, ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane

na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie pod kątem 15-45 stopni i

orientacii połUdniowej. Panele zostaną podłączone do oddzielnych przetwornic

(inwerteróW) o łącznej mocy do 1,0 l,łWp, zamieniającycrt prąd stały naprzemienny o
parametrach do§tosowanych do §ieci publicznej średniego napięcia, Urządzenia
plzeIwalząące prąd będą umieszczone W stacji kontenerowej usadowionej na gruncie,

bądz bezpośrednio pod panelami, Wyprodukowana energia będzie oddawana do sieci

elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) przy pomocy linii kablowej SN oraz
przyłącza energetycznego do napowietrznej linii SN, całkowita powierzchnia

nieruchomości, na której planowane jest przedsięWzięcie Wynosi 4,2 ha, lnwestycja
realizowana będzie na części działki. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez objekty

budowlane oraz pozostała powierzchnia plzeznaczona do przekształcenia, W tym

tymczasowego, W celu realizacji pEedsięWzięcia będzie Wynosić ok, 1,8 ha, Analizowany
obszar §tanowi teren otwarty, obecnie Wykorzystywany pod uprawy rolne. Ze Względu na
Występowanie powierzchni biologicznie czynnej, konieczne będzie koszenie roślinności
trawiastej, Na terenie plzeznaczonym pod realizację Wnioskowanego przedsięWzięcia brak
jest zadrzewień, plzez co nie przewiduje się Wycinki drzew i krzewóW, Teren inwestycji
graniczy głóWnie z terenami Wykorzystywanymi rolniczo, od strony północnej

zlokalizowane są tereny leśne, lnstalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na gruntach

o klasach bonitacyjnych RV, RVl,
Teren przeznaczony pod realizację Wnioskowanego przedsięWzięcia stanowią

grunty orne o niskich i średnich klasach bonitacyjnych, Jest to typowy agroekosystem, tj.

ekosystem zantropogenizowany, silnie upro§zczony, co przekłada się na ubogą fitocenozę
rozpatrywanego ob§zaru. oplócz roślin uprawnych stwierdzono tu Występowanie typowych

i szeroko rozpowszechnionych roślin segetalnych i ruderalnych, Nie stwierdzono przy tym

chronionych gatunkóW roślin ani chronionych siedlisk przyrodniczych, Na terenie działki, na

której planuje się zrealizować przedmiotowe przedsięWzięcie oraz W jej bezpośredniej
okoIicy nie Stwierdzono Występowania chronionych ani rzadkich gatunkóW ssakóW, płazóW.

gadów oraz bezkręgowców, Na rozpatr}r,^/anym terenie stwierdzono jedynie występowanie
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pospolitych i szeroko rozpowszechnionych W całym kraju gatunkóW zwierząt. Nie
stwierdzono tutaj nor, legowisk, gniazd ptakóW (i ich pozostałości) ani innych dogodnych
schronień i miejsc rozrodu zwierząt,

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenóW sąsiednich, realizaąa
Wnioskowanego przedsięWzięcia nie doprowadzi do istotnego zubożenia potencjalnych

miejsc żerowania zwierząt. Drożnośó migracji zwierząt (lokalne korytarze migracji) nie

zostanie zaburzona m.in. ze Względu na brak zwańej zabudowy (tzn, brak stykających się
ogrodzeń pomiędzy inwestycją a innymi obiektami), jak róWnież Wykonanie ogrodzenia
terenu inwestycji z siatki z przestrzenią od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia,
bez podmuróWki, dzięki czemu pod ogrodzeniem nie będą istniały fizyczne przeszkody

uniemożliwiające migrację małym i średnim ZWierzętom,

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięWzięcia, a lakże założenia
przedstawione W KlP, W opinii tut, organu, realizacja ifunkcjonowanie planowanej

inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ceIe, przedmioty ochrony
i integralnośó WW, obszaru Natura 2000, jak róWnieź na spójność Europejskiej sieci
Ekologicznej Natura 2000, Realizacja inwestycji nie przyczyni się W §posób istotny do
zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia Wrażliwości elementóW

środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie

oddziaływania inwestycji nie Występują siedliska łęgowe.
Po przeprowadzeniu Wnikliwej analizy dostarczonych Wraz z Wnioskiem materiałóW,

uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione W ań. 63 ust. 1 ustawy ooś,
lwrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
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