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oBWlESzczENlE
Burmistrz Mszczonowa na podstawie ań, 38 ustawy Z dnia 3 pażdziernika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronje, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202'l l.
poz. 2373, ze zm.), zawjadamia, że W dniu 16 marca 2022 r, na Wniosek
Pełnomocnika Firmy Energomix solar Farm 2 sp, z o.o., Wydana Została decyĄa znak
G.622o.27.2021.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia
polegającego na:

,,Budowie farmy fotowoltaicznej SPV Lindów 3 zlokalizowanej na części działki
nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina Mszczonów", powiat żyrardowski,

WojeWództwo mazowieckie.

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
możliwość zapoznania się z jej heścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
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, możliwe 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 zostaje podana do Wiadomości plzez zamieszczenie
W pub|icznie 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 Mje.iskjego W Mszczonowie
Pl. Piłsudskiego 1, oraz W miejscu realizacji inwestycji i na tablicy ogłoszeń W sołectwie
LindóW, 9m, MszczonóW.

B TRz

rrLgr inż. Józef Kurek

otźvmuia:

1, Pełnomocnik Firmy Energomix solar Farm 2 sp, z o.o,,
2, strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,
3. ala. J.J.16.o3.2022 l.



Do Wvwieszenia na tablicV oqłoszeń (14 dni):
1, Urżąd MiejskiW lvlszczonowie - tablica ogło§zeń, BlP,
2 Pełnomocnik Fir.ny z prośbą o Wywieszenie W rniejscu lealizacji inwestyc]i,
3 Sohys sołectwa LindóW, z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

WyWieszono dnia

(pieczęć ] podp]s Fjrmy Użędu, sołectła)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres|
Urząd lMiejskiW M§zczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
sp€wę prcWadzi Jo]anla Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

OBOWAZEK lNFORMACYJNY

Na podslawie ań ]3Uśl ] 2 Różpożądzeń a Pal.ńentu Eulopejsk]ego Rady (UE)2016/679 z 27 kw]etn]a 20]6 r Wśprawe
óćhlonyosób fizy@nych wzwazku z puehłażaniem danych osobowych wśprawe swobodńego pżepływu t.kich danych oraz
Uchylen a dyrektyMry 95/46ME (Dz U UE,L z2016r Nr1]9,slze2m.) daei .RoDo'iformuię.że:

1 Adminisiratorem Państwa danych osobowych jesi Gmina M§zczonów rcpreżenlóWan. przeż Burńistża Msząonowa
(adres: Pać PłsUdsk e9ó ] 96_320 fiłszżonów. e ma : lzad m ejsk@mszczonow pl. ie] kontaktowy +48 46 858 23

2 Adm n stralor Wyżnaczyl lnspekiora ochrony Danych ż któryń mogą śę Pańśbłó kóńlaklować We wszystkich sprawach
dotyczących pżetvvarżanla danych osobowyćh ża pośredńióh,eń adresu emai nspektor@cb24p ub pBemnie na
adreś Admlńistrato6

3 Państwa dane osobowe będa pżebłażańe w ceU wydżnia decyż] o środowjskowyclr uwarunkowaniach żgódne ż

4 Podstawa praWna do puelwarzania danych osobos!ch:
al .ń 6!st ] t .RoDo
b) Uslawa ż dńa 3 pażdzeńika 2008 r ó ldoslępnaniu infomac] o środowisku i]ego ochlon€ Udż|a]e

spoleczeńs§Va w ochronie środowska oraż ocenach oddż a]ylvan. na ślodowisko
c) rozpouądzenie Rady lM n slróW żdnia]OWrżeśnra20']9r WśplźWe pżedsięWzięć

mógaćyćh żńaczaćó óddzalyw;ć ńa ślodowsko
d) arl 6 usl 1 ]it a RoDo (na podsiawie zgody)W pżypadku danych podańych

dobrowolnie
5 Pańshła dane osobowe będa prżetwarż.ne p.żeż ókreś ]0 pe]ńych at ka endażowych

]cżac od ] ślyczńia roku ńastepńegó po rckU W klorym nastąpiło zakońPenie spraw (1] laI)
n6 podslawe Rożporżadżenia Plezesa Rady MińistlóW z dń ż ]a slyżn a 2011 r W
sprawe nsłlkc] kanceary]nej jedno lyćh rzeczowych wykżzów akt oraz instrukc] w
sprawe orqan żacji żaklesu dża]an a a rch wów zakładóWych a bo do mementu

6 Pańslwa dańe ńje będą pżetwżrżane Wsposób żauiomatyzowany Wtym nie będa podleqać plof]ówan U

7 P.ństwa dane osoboltryclr nie będa prżekażywane poża EUrope]skl obsżar Góspodalczy (obe]mujacy Un e Euopejską
NoNe9e Liechtenslen lsandię)

8 WżWazkL z pżeh,auan em Państwa danych osobowych. prżysłUgU]a P2ńślWU ńaśtępuiące prawa
a) prawo doslępu do swoch danych óraż ótrżyńan a ch kop
b) prawo do splonóWań a (poprawian.) śWóićh dźnyclr osobowych
c) prawo do ó9rżń ćzeń a przebłarżan a danych osobowych]
d) prawo do cofnięcia zgody W dowo nym momence beż WpĘWU na zgodność

ż plawem puetwarzan a klóreqo dokonano na podśtawe żqódy przed iei óofnięciem;
e) p6wo Wn esien a skargi do Preżesa Ulzęd) ochrony Dany.h ośobóWyćh

(U stawk 2 00 ]93 Warszaw€) W sy,tuac] gdy uzna Pan]/Pan że pżebłarza.ie danych osobowych nalusza
puep sy ogólnego rozpouądżenia o ochlonie dańych óśobówyćlr (RoDo):

9 Podan]e prżeż Państwa dańych osobóWyćh Wyńika]ących z ustawy o udostepnianiu nfómac] o śródóWsku ]ego
ochronie Udżiale śpólećzeńśbła W óchrone środowska oraz ocenach oddż ałyvvan a n2 środóWśkójest obow]azkowe
Niep żekaza n e danych skutkować będz]€ brak]em rea żac] ce U ó kióryń ńówż W pW kc e 3

]0 Danewn oskodawcóW żoslańa pżekżzane podńiólóń Ub organom uprawn onym na podstaw]e pżepśóW prźWż



Bun lslRz ,|\sZcZŻN,wA
Pl3c Piłst]dSk]ć.ó 1

96_320 tisZcZo'NÓW
Ie cenka]. (D_46) 858 28 20

8i,69źj979ffiftf

lv]szczonóW, dn- 16-o3-2022 l

DEcYzJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie ań, 71 ust. 2pktz, ań,75 ust, 1pkt4, olaz ań- 84 i ań. 85 ust, 1

ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziate społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na ślodowisko (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 także § 3 ust, ,1 pkt 54 lit, b Rozporządzenia Rady l\y'inistróW z dnia 10
Września 2019 r, W Sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 l., poz. 1839), po rozpatrzeniu Wniosku Pana

- Pełnomocnika Firmy Energomix solar 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 3 zlokalizowanej na części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina
l\4szczonóW", powiat żyrardowski, WojeWódZMo mazowieckie,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięWzięcia
polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej SPV Lindów 3 zlokalizowanej na
części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina l\y'szczonóW", powiat żyrardowski,
Województwo mazowieckie, oraz okleślam środowiskowe uwarunkowania dla WW,
przedsięWzięcia:

1. Rodza.i i miejsce realizacji przedsięWzięcia

Planowane przedsięWzięcie polegac będzie na budowie farmy fotowoltaicznej SPV
LindóW 3 zlokalizowanej na części działki nr 78 W miejscowości LindóW, obręb nr 0028 -
LindóW, gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie, omawiany
areał nie jest objęty miej§cowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
lV]szczonóW, Zgodnie z Wypisem z rejestru gruntóW przedmiotowa działka stanowi sady,
grunty orne klasy bonitacyjnej RlVb, RV, RVl, 9rUnty rolne zabudowane, o powierzchni
4,43 ha, Planowane przedsięWzięcie zajmie ok, 1,9'1 ha, na gruntach ornych klasy
bonitacyjnej RlVb, RV, RVl, obecnie obszar jest otwarty, Wykorzystyvvany roIniczo;
zabudowania znajdujące się na działce (niezamieszkałe) zlokalizowane są poza
zakresem opracowania, otoczenie stanowią głóWnie tereny użytkowane rolniczo, a od
zachodu - obszary leśne, W kierunku północnym, WZdłuź drogi gminnej, znajdUją się
zabudowa jednorodzinna i zagrodowa; najbliżej zlokalizowany budynek mieszkalny
usytuowany jest na działce o nr ew- 7711 LindóW, W od|egłości ok, 100 m od paneli
fotowoltaicznych,

2. lstotne Warunki korzystania ze środowiska W fazie realizacji i eksploatacii
lub użytkowania prz edsięWzięcia, ze szczególnym uWzględnieniem
konieczności ochrony cennych Wańości przyrodniczych, zasobóW
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naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenóW
sąsiednich,

Planowane pęedsięWzięcie będzie realizowane ieksploatowane z uwzględnieniem
następujących 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 pzepisóW dotyczących W szczególności dziko Występujących
zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza Winna być prowadzona róWnież W
kontekście moźliwości uzyskania decyĄi zezwalającej na odstępstwa od zakazów
obowiązujących W stosunku do WW. formy ochrony przyrody;

2) podczas prowadzenia prac należry zabezpieczyć Wykopy W sposób
uniemożliwiający Wpadanie do nich zwierząt;

3) Wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy Wykonywać po 1 sierpnia
i prowadzić je od środka farmy W kierunku zewnętrznym;

4) prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptakóW (tj.

z WyĘczeniem okresu od 1 marca do 15 Września) lub W tym okresie pod
nadzorem ornitologicznym;

5\ zabezpieczyć otwory W drzwiach i ścianach budynku stacji transfofmatorowej,
W tym W szczególności Wszelkie otwory wentylacyjne;

6) pozostawić prześWit Wielkości minimum 20 cm pomiędzy ogrodzeniem
a powierzchnią gruntui

7) dolną krawędź ogrodzenia Wykonać W taki sposób, by nie posiadała ostrych
krawędzi ani Wystających elementóW;

8) stosować źródła śWiatła nieprzywabiające owadóW;
9) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne;
1o)po zakończeniu budowy farmy teren niezabudowany i nieutwardzony obsiać

mieszanką rodzimych gatunkóW traw i roślin zielnYch, plzy uwzględnieniu
WarunkóW siedliskowych;

11)należy zrezygnować z ośWietlenia elektrowni W porze nocnej;
12)na etapie realizacji przedsięWzięcia prace budowlane prowadzió W porze dnia,

tj, W godzinach od 6.00 do 22.00;
13)prace realizacyjne Wykonwać przy użyciu sprawnego technicznie spżętu,

eksploatowanego i konseMowanego W sposób prawidłowy, który zapewni
zabezpieczenie środowiska gruntowo-Wodnego przed Wyciekami płynóW
technicznych i paliW;

14)na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiornikóW
bezodpływowych przenośnych toalet; WW. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie
dopuścić do ich przepełnienia) pzez uprawnione do tego celu podmioty, a ich
zawańość Wywozić do oczyszczalni ściekóW;

,15)W przypadku zastosowania transformatoróW olejowych, transformatory naleźy
Wyposażyć W szczelną misę olejową Wykonaną z materiałóW olejoodpornych
i Wodoodpornych, której pojemnośó umoż|iwi zmagazynowanie 'l05% oleju
z transformatora.

16)Wnikliwa analiza moźliwości realizacji planowanych działań W kontekście przepisóW
dotyczących ochrony przYody olaz ochrony gatunkowej zwierząt,
a szczególnie W stosunku do dziko Występujących zwierząt objętych ochroną;

17)W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. Wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe
działania W celu usunięcia awar|i olaz usunięcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego
transpońu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

18)teren inwestycji Wyposaźyć W niezbędną ilośó szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikóW, koszy i konteneróW do gromadzenia odpadóW;
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1g)odpady magazynowaó W sposób selektywny, a następnie sukcesywnie
przekazwać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
W zakresie gospodarowania odpadami iWpisanych do Bazy Danych o odpadach -
BDo;

2o)teren inwestycji Wyposażyć W materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie
ewentualnych WyciekóW paliw;

21)utzymywaó teren inwestycji na każdym etapie jej realizacji W należWm porządku.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacii Wymaganei do Wydania decyzji, o których mowa w ań.72
ust. ,l, W szczególności w pro.iekcie budowlanym, W przypadku decyzji,
o których mowa W ań, 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19:

1) Planowane pżedsięWzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej
sPV LindóW 3 zlokalizowanej na części działki nr 78 W miejscowości LindóW,
obręb nr 0028 - LindóW, gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie.

2) lnstalacja ma na celu produkcję energii eleKrycznej z odnawialnego żródła, jakim
jest energia elektryczna;

3) Energia elektryczna będzie przesyłana bezpośrednio do kąowego systemu
elektroenergetycznego za pomocą linii średniego napięcia; lnwestor dopuszcza
Wyposażenie elektrowni słonecznej W zintegrowany system magazynowania
energii;

4) lnwestycja będzie polegała na montażu Wolnoslojących ogniw fotowoltaicznych
Wraz z infrastrukturą lowarzyszącą o Ęcznej mocy do 1 MWp;

a) stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montaźowe do instalacji
paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 15-45 stopni,
o orientacji południowej, usytuowane na gruncie. standardowym
rozwiązaniem są konstrukcje Wbijane, Konstrukcja montażowa nie będzie
Wyposaźona W moduł automatycznego naprowadzania;

b) panele fotowoltaiczne o Ęcznej mocy do 1,0 MWp W ilości od 1250 do
4000 sź., 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 sź.;

d) stacja transformatorowa 1 sź.;
e) układy pomiarowo - zabezpieczające:
f) trasy oraz linie kablowe;
g) instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe;
h) dodatkowe opżyrządowanie pomocniczeI
i) ogrodzenie,monitoring;

5) Powierzchnia części działki o nr 78 planowanej pod realizacje farmy
fotowoltaicznej Wynosi ok. 1,9,1 ha;

6) Materiały oraz urządzenia Wchodzące W skład podmiotowej inwestycji to:
a) Panele fotowoltaiczne (PV): Akronim 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 iwożl/Wa z jakiego może zostać
Wykonana powieżchnia absorbująca energię elektryczną, Najczęściej
stosowanym półprzewodnikiem jest krzem (ogniwa l generacji), który to
Występuje W bardzo dużych ilościach pod powierzchnią ziemi. Stosowane
są róWnież powłoki cienkowarslwowe Wykonane z miedzi, indu, selenu
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(cls), bądź domieszkowane galem (clGS) - ogniwa ll generacji, a także
ogniwa DsS - lll generacji, Wykorzystujące ciekłe medium do absorpcji
promieniowania, Najczęściej stosowane są o9niwa lgeneracji, ze WZględu
na największą Wydajność imoc w porównaniu do powierzchni ogniwa,
Wszystkie ogniwa PV są pokryWane powłoką antyrefleksyjną która
zwiększa ich Wydajnośc oraz eliminuje ryzyko imitacji tafli Wody. Mimo iż
panele fotowoltaiczne pochłaniają energię słoneczną nie nastąpi
wlworzenie energii cieplnej, która mogła by zwiększyć temperaturę
okolicznych terenóW, a zatem nie Wystąpi Wytworzenie się tZW zjawiska
Wyspy ciepła, Moc systemu fotowoltaicznego podaje Się W jednostce kwp
(z ang, Kilo Watts peak - kilowat mocy szczytowej), określa ona moc
elektryczną urządzenia elektroenergetycznego, dla najkorzystniejszych
WarunkóW atmosferycznych tzn, nasłonecznienia oraz temperatury,
Planowana instalacja będzie się Składac z paneli fotowoltaicznych, które
Zostaną zainstalowane W ilości do 4 tys, Szt, Planowana łączna moc
systemu paneli fotowoltaicznych będzie miała do 1,0 1,4Wp, Ni]oduły
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 enefgii
elektrycznej, na taką, która znajduje się W lokalnej sieci
elektroenergetycznej, Prąd Stały (Dc) jest zmieniany na prąd zmlenny
(Ac), Falowniki W Za|eżności od możliwości ich podłączenia do modułóW
PV, Zostaną zainstalowane w systemie rozproszonym, bądź systemie
centfalnym (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
obsługiwac projektowaną instalację fotowoltaiczną będzie miała moc do
1,0 MWp, Kontener będzie Wyposażony W osprzęt niezbędny do pracy
całego obiektu tj, transformator, rozdzielnicę potrzeb Własnych, Układ
kontroli zdalnej przez operatola sieci dystrybucyjnej, instalacje
ośWietlenia, monitoringu, ogrzewania i Wentyiacji, Położenie Stacji
transformatorowej będzie Spełniało Wymagania Rozporządzenia lvlinistra
lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, W sprawie WarunkóW
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz,
U_ 2019 poz, 1065 z póżń. zm,). Dla transformatora olejowego konieczne
będzie zamontowanie szcze|nej misy / tacy na olej, która pomieści co
najmniej 105% oleju jaki będzie zawierał transformator (tj. około 75o l),
Wymóg ten dotyczy Iakże zastosowania transformatoróW żywicznych,
czyli suchych - bezolejowych, Dokładna Wielkośc mis olejowych jak i ilości
oleju transformatorowego zostanie określona na etapie projektu
budowlanego, WóWcZas może się okazać, że do prawidłowej pracy
ulządzenia konieczne będzie Wykorzystanie mniejszej ilości oleju. W
takich Warunkach 0eżeli na etapie pracy nie Wystąpi korozja)
tranSformator moze bezawaryjnie pracować około 30 lat);

d) Trasa kablowa; Panele fotowoltaiczne zostaną polączone W zestawy
(rzędy, Stringi), a następnie z inweńerami za pomocą nadziemnych
przewodóW spiętych W Wiązki i prowadzonych po konstrukcjach
Wsporczych paneli, a W razie pollzeby Wkopanej W ziemię, W celu
Wyprowadzenia mocy Z elektrowni słonecznej przewiduje się Wykonanle
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Pan - Pełnornocnik Filmy Energomix so]ar Farm 2 sp z o,o.
ul czereśniowa 981117,02 - 456 Warczawa, Złożył W dniu 12 sierpnia 2021 r. Wniosek
wlaz z załącznikami, W Sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 3
zlokalizowanej na części działki m 78 W miejscowości LindóW, Gmina l\,4szczonóW",
powiat źyrardowski, Województwo mazowieckie,
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podziemne.i linii kablowej SN, pomiędzy stacją kontenerową a istniejącą
siecią sN. Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej
gĘbokości, na przygotowanym do tego podłożu z Warstwą podsypki, oraz
zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. Trasa, ze Względu na maĘ
głębokośó posadowienia, nie będzie naruszaó naturalnego zwierciadła
Wód gruntowych. Roboly ziemne zostaną Wykonane Według normy PN-B-
06050:'1990 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Masy
ziemne, które zostaną Wydobyte z WykopóW po trasach kablowych
zostaną odłożone W trakcie prac ziemnych, W taki sposób aby można je
było Wykorzystać w późniejszym terminie. Masy ziemne zostaną
Wykorzystane do pzysypania pzygotowanych już tras kablowych, zgodnie ze
Wcześniejszym profilem litologicznym, a nadwyźka 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 profili nośnych oraz elementóW mocujących,
Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą pionowych
pali pzez uprawnionych do tego, Wyspecjalizowanych fachoWcóW.

f) ośWietlenie: Terenu jnwestycji nie planuje się ośWietlać, jedyne ośWietlenie
planowanie jest We Wnętżu stacji transformatorowej ijej pobliżu- Jeżeli
ośWietleniem objęty będzie cały teren inwestycji to załączanie ośWietlenia
odbywać się będzie W uzasadnionych plzypadkach (podczas Wizyty serwisu
bądź sytuacjach alarmowych).

g) Droga dojazdowa| Droga dojazdowa do terenu inwestycji zostanie zapewniona
od strony północnej działki. Dokładna długość komunikacji Wewnętznej na
podmiotowej inwestycji nie jest znana na obecnym etapie realizacji inwestycji.
Dokładna długość zostanie podana na etapie pżedstawienia projektu
budowlanego. Wiadomym jest jednak, że długość zastosowanej drogi nie będzie
dłuższa niż długość działki inwestycyjnej, zostanie ona Wykonana zgodnie z
obwieszczeniem Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. ,,W

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpolządzenia l\,łinistra lnfrastruktury W
sprawie WarunkóW technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki iich
usytuowanie", Zgodnie z § 14, Ust, 1 szerokość komunikacji Wewnętżnej nie
będzie mniejsza niż 3 m. Droga na terenie inwestycji będzie posiadać
nawieżchnię grUntową ulepszoną (mechanicznie utwardzony grunt).

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

8) Wykonywanie robót budowlanych przez uprawnionych i Wykwalifikowanych
pracownikóW;

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

UzAsADNIENlE



Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjaInego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza.ią ją do grupy przedSięWzięć Wymienionych
W § 3 ust. 1 pkt 54 lit, b Rozporządzenia Rady l\łinistróW z dnia 10 Września 2019 r.

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019 l., 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 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 części działki o nr eW,78,
W obrębie LindóW (0028) Gmina lvlszczonóW, powiat żyrardowski, WojewódZtWo
mazowieckie, Ieren pżeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty
ustaleniami miejscowego planu Zagospodarowania przestrzenne9o Gminy MszczonóW,

Dziaąąc zgodnie z ań.64 ust, 1pkt 1,2 i4 Ustawy ż dnia 3 października
2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochlonie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2021 l.,
poz- 2373, ze zm,), Burmistrz lvlszczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania Wlr'l/,

przedsięWzięcia na środowisko iW przypadku sMierdżenia takiego obowiązku
o określenie zakresu rapońu o je,go oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska W Warszawie Wyraził opinię nr WooS-
1.4220j5282021AsT,2 z dnia 21 grudnia 2021 l., że dla realizacji planowanego
przedsięWzięcia pn, ,: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej SPV LindóW 3 zlokalizowanej na
części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina MszczonóW", powiat żyrardowski,
Województwo mazowieckie - 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 oddzialywania WW, przedsięWzięcia na środowisko opinia
znak: wA-zzŚ-5-435-1-447 -2021-PD z dnia 28 grudnia 2021 r- (data Wpływu opinii do
tut, Urzędu dnia 04-o1-2022 r-\.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W Zyrardowie Wydał opinię nr
zNs -471.1.26 -2021.132 z dnia 26 pażd,zienika 2021 r- (data Wpływu opinii do tut,
organu 02-11.2021 r,) że dla pzedmiotowego przedsięWzięcia nie ma potrzeby
przeprowadZania oceny oddZiaływania na środowisko,

l\łając na uwadze WW, opinie oraz po przeprowadzeniu Własnej - UWzględniającej
uwarunkowania przedstawione W art, 63 ust, 1 Ustawy,,ooś" - analizy dostarczonych
Wraz z Wnioskiem materiałóW, Burmistrz l\y'szczonowa postanowił odstąpić od
nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięWzięcia na
środowiSko, argumentując to W odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań.

1.Rodzai i charaktery

a) skali przedsiewzigcia iWielkości zaimowaneoo terenu oraz ich wzaiemnvch
Drooorcl a także istotn h rozwiazań charaktervzuiacvch Dęedsiewziecie:

W ramach podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 4 tys. sź. paneli
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,0 MWp, usytuowanych na części działki o nr ew.
78 W miejscowości LindóW, gmina MszczonóW. ogniwa fotowoltaiczne zostaną
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Zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie pod
kątem 15-45 Stopni i orientacji połUdniowej, Panele Zostaną podłączone do oddzielnych
przetwornic (inweńeróW) o łącznej mocy do 1,0 l/]Wp, zamieniających prąd stały
naprzemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej średniego napięcia,

|Jfządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone w stacji kontenerowej
usadowionej na gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami. Wyplodukowana energia
będzie oddawana do sieci e|ektroenergetycznej średniego naplęcia (sN) przy pomocy
linii kablowej sN oraz przyłącza energetycznego do napowietrznej linii sN, całkowita
powierzchnia njeruchomości, na której planowane jest przedsięWzięcie Wynosi 4,43 ha,
|nwestycja realizowana będzie na części działki, Łączna powierzchnia terenu zajęta
przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia plzeznaczona do
przekształcenia, W tym tymczasowego, W celu realizacji przedsięWzięcia będzie Wynosić
ok, 1,91 ha,

Teren inwestycyjny stanowi teren otwańy, obecnie Wykorzystn|,/any rolniczo pod
upra\Ąy rolne, Na terenie pżeznaczonym pod realizację Wnioskowanego
przedsięWzięcia brak jest zadrzewień, przez co nie przewiduje Się Wycinki drZeW
ikzewóW, Ze Względu na Występowanie powierzchni biologicznie czynnej, konieczne
będzie koszenie roślinności trawiastej, Teren inwestycji graniczy głóWnie Z terenami
Wykorzystywanymi rolniczo. od strony południowej zlokalizowane są tereny leśne, W
kierunku północnym od zakresu opracowania, WZdłuż drogi gminnej, zlokalizowane Są
Zabudowania zaróWno o charakterze zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej, Teren
plzeznaczony pod realizację Wnioskowanego przedsięWzięcia Stanowią grunty orne
o niskich iśrednich klaSach bonitacyjnych.

b) oowiazań z innvmi przedsiewzieciami. W szczególności kumulowania sie
oddziałvwań przedsiewzieć real h i zrealizowanvch. dla którvch

na dec o środowis n h
znaiduiacvch sie na terenie, na którvm olanu esl e realizacie
Drzedsiewziecia. oraz w obszarze oddziałvwania orzedsiewziecia lub
którvch oddziaływania mieszczą sie W obszarze oddziaływania
planowaneqo przedsięwziecia w zakresie, w iakim ich oddziałvwania moga
Drowadzić do skumulowania oddzia nz lanowanvm orzedsiewzieGiem.

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 MW, która zlokalizowana będzie na tej samej
działce, W kierunku południowym od zakresu opracowania (W odległości mniejszej niż
100 m od granic zakresu opracowania),

Nadmienia się, iż każda z farm Wyposażona 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 lalm stanowic będzie odrębną instalacje, Funkcjonowanie
każdej zfarm będzie niezależne od pozostałej.

c) różnorodności bioloqicznei, wvkorzvs tania zasobów naturalnvch, w tvm
qlebv. wodv i powierzchni ziemi:

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni się W Sposób istotny do
zmniejszenia lóżnorodności biologicznej terenu. Na etapie realizacji inwestycji Wystąpi
zapotrzebowanie na materiały budowlane typowe dla tego rodzaju inwestycji.
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emisii i wvstepowania innych uciążliwości:

Na etaoie realizacii Drzedsiewziecia nastąpi zaopatrzenie W Wodę (na potrzeby
socjalno-bytowe osób prowadzących montaż obieKu), surowce, materiały, paliwa.

Roboty ziemne związane z tworzeniem trasy kablowej, ograniczone zostaną do
niezbędnego minimum, Ze Względu na niewielką gĘbokość posadowienia trasy -
powyżej 1,5 m, naturalne zwierciadło Wód gruntowych nie zostanie naruszone. Wykopy
prowadzone będą W porze suchej, z uwzgl9dnieniem ochrony drobnych zwieżąt, Masy
ziemne zostaną Wykorzystane do zasypania trasy oraz do niwelacji terenu inwestyc.ii.
Nastąpi minimalna ingerencja W podłoże gruntowe.

Prace budowlane prowadzone będą Wyłącznie W poże dziennej, z zachowaniem
ochrony gruntu oraz Wód pżed zanieczyszczeniami. zap|ecze budowy Wyposażone
zostanie W sorbenty. Tankowanie i naprawa pojazdóW odbywać się będzie poza
obszarem inwestycji, w przeznaczonych do tego celu miejscach. Nie Wystąpi
długotrwała, ciągła, jednoczesna praca Wszystkich urządzeń, silniki Wyłączane będą W
czasie postoju. czas budowy Wyniesie do 2 miesięcy, Po zakończeniu prac teren
przywrócony zostanie do stanu pieMotnego.

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, spowodowana transpońem i montażem/
budową elementóW składowych instalacji, a takźe emisja hałasu, powstała na skutek
pracy maszyn, urządzeń i silnikóW pojazdóW, nie będzie uciążliwa z uwagi na odległośó
od zabudowań, ustanie po zakończeniu prac, W celu ograniczenia emisji samochody
transpońowe spełniać będą normy emisy.ine oraz będą Sprawne technicznie.

Ścieki bytowe gromadzone będą W szczelnych przenośnych sanitariatach
i odbierane będą przez firmy zewnętrzne,

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 zv,liązane z planowanym przedsięWzięciem
naIeł Wykonwać z zastosowaniem technologiijak najmniej uciążliwej dla okolicznych
mieszkańcóW i otaczającego środowiska, należy także pamiętać, że jakość
Wykonywanych robót ma istotny WpłyW na stan środowiska,

Według danych zawańych W Karcie informacyjnej przedSięWzięcia oddziaływania
mieścić się będą W granicach inwestycji i W granicach dopuszczalnych poziomów dla
poszczególnych komponentóW środowiska.

Na etaDie eksploatacii orzedsiewziecia przewiduje się mycie paneli, 1-3 razy
W roku, przez firmę zewnętrzną, pzy użyciu czystej Wody pod ciśnieniem bez użycia
substancji czyszczących, która dowoźona będzie beczkowozami, Woda ta traKowana
będzie jako Woda opadowa; panele posiadaó będą powłokę zapobiegającą osadzaniu
się pyłóW i osadóW, ze Względu na Warunki atmosferyczne mycie moźe nie być
Wymagane, Należy racjonalnie gospodarować Wodą,

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na terenie
działki.

odpady związane z okresową konseMacją lub sńuacjami awaryjnymi na
bieżąco pżekazwane będą firmie zewnętrznej, bez konieczności ich magazynowania,

d)

8



Powinno się, W miarę moźliwości, zapobiegać powstawaniu odpadóW iograniczać ich
ilość,

Żródłem hałasu będą inweńery oraz stacja transformatorowa
W prefabrykowanym kontenerze; inweńery nie będą pracować W porze nocnej.
DoĘczone obliczenia Wkazav, źe nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy
hałasu, zgodnie z Załącznikiem Rozporządzenia Ministra srodowiska 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 urząd,zeń o moźliwie najniższych
poziomach mocy akustyczne.i.

W karcie informacyjnej przedsięWzięcia Wykazano, iż oddziaływanie pola
magnetycznego, elektrycznego.będzie znikome; nie zostaną przekroczone normy Ujęte
W Rozporządzeniu Ministra srodowiska z dnia 17 grudnia 20,19 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 etap ie likwidacii orzedsiewziecia pżewiduje się zużycie Wody oraz paliwa
Wszystkie elementy instalacji zostaną poddane recyklingowi. oddziaływania zbliżone
będą do okresu realizacji.

e) ocenioneoo w oparciu o Wiedze naukową ryzvka WvsĘpienia poważnych
awarii lub katastrof naturalnvch i budowlanvch. przv uwzq|ednieniu
używanych substancii istosowanych technoloqii, W tym ryzyka związaneqo
ze zmiana klimatu:

Planowane pzedsięWzięcie nie zalicza się do zakładóW o dużym lub
zwiększonym ryZyku Wystąpienia poważnej awarii zgodnie z Rozporządzeniem l\łinistra
Rozwoju Z dnia 29 stycznia 2016 r- w sprawie rodzajóW i ilości znajdujących się
w zakladzie sUbstancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniU zakładu do zakładu
o zwiększonym lub dużym ryZyku Wystąpienia poważnej awarii pzemysłowej (Dz, U,
z 2D16 r-, poz. 138), Prowadzenie robót budowlanych oraz Wykonanie przedmiotowego
przedsięWzięcia zgodnie ze §ztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami p poż
ibhp Zminimaiizuje moż|iwośc Wystąpienia sluacji awaryjnych, a także Wptynie na
zminimalizowanie ewentualnych skutkóW katastrof naturalnych i budowlanych,

0 przewidvwanych ilości irodzaiu wytwarzanvch odpadóW oraz ich Wpływu
na środowisko. w przvpadkach qdv Dlanuie sie iGh powstawanie:

odpady powstające na etapie realizaąi i eksploatacji przedsięWzięcia będą
odpowiednio magazynowane, W sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie
przekazywane będą Uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

zaqrożenia dla zdrowia ludzi, W tym Wynikaiaceqo z emisii:

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

2, Usvtuowanie orzed
środowiska. w szczeoólności Drzv istnieiacvmi olanowanvm użvtkowaniu terenu.
zdolności samoocżvśzcżania śie środowiska i odnawiania sie zaśobów
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naturalnvch. walo
mieiscowvch olanó

a) obszary wodno-blotne, inne obszarv o płvtkim zaleqaniu wód podziemnvch.
W tym siedliska lęqowe oraz uiścia rzek:

b) obszarv wvbrzeżv i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięWzięcie Zlokalizowane będzie poza obszarami Wybrzeży
i obszarami morskimi,

c) obszarv oórskie lub leśne

Przedmiotowe pżedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi
i obszarami |eśnymi.

d} ochronne ć wód i obsza
9!lhronne zbiornikóW Wód śródlądowych.

z przedłożonej dokumentacji Wynika, że przedsięWzięcie znajduje się poza
strefami ochronnymi ujęó Wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikóW Wód
śródlądowych, Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią Wynikającym Z map zaglożenia powodziowego i map ryZyka
powodziowego dla tych rzek,

obszarv wvmaoaiace soecialnei oc ronv ze wzqledu na wvsteDowaniee)

formv ochrony przvrodv.
10

atunków roślin i zwie lub ich siedlisk lub siedl k
obietvch ochrona. w tvm obszarv tura 2000 oraz pozostałe obszarv

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstlva Wodnego W Łowiczu Wynika, że przedmiotowe
przedsięWzięcie zlokalizowane będzie W dorzeczu Wisly 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^łE, 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 uwagijednak na czas niezbędny dla Wdroźenia działań, a także okres
niezbędny aby Wdroźone działania przyniosły Wymierne efekty, dobry Stan będzie mógł
być osiągnięty do (oku2021-

uznać należy, iż powyższe rczwiązania techniczne przedstawione W KlP
pozwo|ą zabezpieczyó środowisko Wodne przed emisją substancji ropopochodnych do
Wód podziemnych, Teren realizacji przedsięWzjęcia 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 niezagrożone, Wyżej Wskazana JcWPd nie uzyskała odstępstw dla
osiągniecia celóW środoWiskoWych,
Nie przewiduje się bezpośredniego Wpływu przedSięWzięcia 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,



Planowana inwestycja Zloka|izowana będzie poza granicami ob§ZaróW
podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody
(Dz_ U_ z 2021 r_ poz, 109B, zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody")_ Najbliższym
obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Ląki Zukowskie
PLH140053 oddalony o ok, 11 km W kierunku północno-zachodnim od granic inwestycji,
Najbliższy koMarz eko|ogiczny o Znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury - Dolina
Pilicy KPnc-21B) zlokalizowany jest W odległości ok 1 1 ,6 km W kierunku zachodnim od
terenu inwestycji.

Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach rolnych oraz Zgodnie z Ustawą
o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem lv]inistra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016 l, W sprawie ochrony gatunkowej zwielząt (Dz_ U_ poz_ 2183, ze Zm,), W stosunku
do dziko WystępująCych Zwielząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów.
Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska W Warszawie lub Generalny Dyrektor
ochrony srodowiska mogą Wydać decy4ę zezwa|Ąącą 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 m{a 1992 r, W sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne Wymogi
nadrzędnego interesu pub|icznego, 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 przepisóW 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 zezwolenia 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 09raniczenia
śmieńelności zwierząt mogących Występować na terenie inwestycji, nakazano
Umożliwić Zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a W razie konieczności ich przeniesienie
W dogodne Siedliska_ Powyższe Warunki ograniczą róWnież śmienelność zwierząt na
etapie eksploatacji przedsięWzięcia, Prowadzenie prac budowlanych poza okresem
lęgowym lub W tym okresie pod nadzorem ornitologicznym zapobiegnie niepokojeniu
ptakóW mogących gniazdowac na analizowanym terenie, a także ograniczy ich
śmieńelnośc, Warunek dotyczący zabezpieczenia stacji transformatorowej uniemożliwi
zajmowanie obiektu przez chiropterofaunę.

sposób montażu siatki ogrodzeniowej ma na celu umozliwienie swobodnego
przemieszczania się pżez teren farmy drobnych zwierząt. Ponadto, odpowiednie
Wykonanie dolnej krawędzi ogrodzenia pozwo|i zabezpieczyc je przed możliwością
Skaleczenia, Zastosowanie odpowiednio dobranego ośWietlenia zewnętrznego pozwoli
chronic owady i ograniczyć ich przywabianie. Zastosowanie modUióW fotowoltaicznych
o powielzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie niepożądanemu 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 pzyrodnicze isiedliska gatunkóW objętych
dyrektywami - ptasią i siedliskową, W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa
budowa nie będzie miała negatywnego Wpływu na środowisko plz[odnicze oraz że
nałożenie obowiązku pżeprowadzenia oceny oddZiaływania na środowisko ze WZględu
na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone Warunki
zminimalizują oddziaływanie przedslewzlęcia
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lub istnieie DrawdoDodobi eństwo 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) obszary o kraiobrazie maiącym znaczenie historvczne, kulturowe lub
archeoloqiczne

Z karty informacyjnej przedsięWzięcia Wynika, że W rejonie planowanego
przedsięWzięcia nie Występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne
ikulturowe.

h) qęstość zaludnienia

Gęstość 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 najbliższej okolicy nie Występują jeziora,

j) uzdrowiska i obszalv chronv uzdrowiskowei

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

wodv i obowi azUlace dla nich cele środowiskowe

Teren realizacji przedsięWzięcia zlokalizowany jest W granicy jednoljtej części Wód
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan chemiczny i ilościowy
określono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za niezagrcżone
W analizowanym przypadku nie przewidUje się oddziaływań na jednolite części Wód
podziemnych, Ze Względu na skalę, charakter izakres przedmiotowego przedsięWzięcia
stwierdzono, źe planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zaglożeń d|a
osiągnięcia celóW środowiskowych jednolitych części Wód, W tym będzie odbywało się
W sposób zapewniający nienaruszalność przepisóW prawnych dotyczących ochrony
Wód, określonych W rozporządzeniu Rady lvlinistróW z dnia 18 października 2016 r,

W Sprawie planu gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 28
listopada 2016 r,

3) nodzai. cecnv i sta
do krvteriów wvmieni
luvniłąiąe€ zr

a) zasiequ oddziałvwania - obszaru qe raficzneqo iliczbv ludności, na która
przedsiewziecie może oddziałvwać.

zasięg przestrzenny oddziaływania pęedsięWzięcia ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca jego realizacji.

transqraniczneqo charakteru oddziaływania przedsiewziecia nab)
poszczeqólne eIementv przvrodnicze

1)

0 obszarv. na którvch standardv iakości środowiska zostałV Drzekroczone

k)



Ze Względu na rodzaj p|anowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie Wystąpi
transgraniczne oddziaływania na środowisko,

c} charakteru. wielkości. intensvwn ci i złożoności oddziałvwania,
z uwzolednieniem obciażenia istnie iacei infrastrukturv technicznei oraz
przewidywaneqo momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze Względu na charakter iskalę przedmiotowej inwestycji nie pżewiduje się możliwości
Wystąpienia oddziaływań o znaczną Wielkości lub złożoności, Planowane
przedsięWzięcie nie będzie z|acząco negatywnie oddziaływać na środowisko,

d) Drawdopodobieństwa oddziałvwania

lnformacje zawarte 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 odwracalności oddziałvwania

oddziaływania powstające na etapie realizacji plzedsięWzięcia 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) oWl zl W szcze ności kumulowania si
oddziafuwa n Drzedsiewzieć realizowanvch i zreali nvch. dla którvch
została wvdana decvzia o srodowiskowvch uwarunkowaniach.

ch si na tereni na m
przedsiewziecia. oraz w obszarze oddziałvwania przedsiewziecia Iub

oddzi nla mleszc sie w obsza oddziaływania
olanowaneqo Drzedsiewziecia kresie. w iakim ich oddziałvwania

skumulowania od nz
przedsiewzieciem

9) możliwość oora niczenia oddziałvwania:

zgodnie z przedłoźoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji
planuje się Zastosowanie rczwiązań minimalizujących WpłyW planowanego
pżedsięWzięcia na środowisko.

Mając na uwadze koniecznośó zapobiegania i ograniczenia ewentualnego negatywnego
Wpływu planowanego przedsięWzięcia na środowisko, przewiduje się następujące
działania zap obie gaw cze,.

Faza iea|izaąi i likwidacji:
> ograniczenie zajętości terenu, jego pżekształcenia oraz ilości idługości prac;
> Wykonanie podziemnej hasy kablowej W calu Wyeliminowania ewentualnego

ryzyka kolizji awifauny z pżewodami energetycznymi;
> zabezpieczenie kabli Warstwą izolacyjną W celu Wyeliminowania ryzyka ich

przegryzienia pzez gryzonie ,

lj

Z uwagi na charakter planowanego przedSięWzięcia, polegającego na budowie
pierwszej farmy fotowoltaicznej W obszarze LindóW, jego realizacja nie Wpłynie na
zwiększenie oddziaływań skumulowanych W rejonje inwestycji,



> ograniczenie prowadzenia WykopóW W czasie; Wykonywanie WykopóW
W okresach suchych, tak by nie dopuśció do tworzenia W nich zastoisk;

> Wyprofilowanie bżegóW WykopóW W taki sposób, by umożliwić Wydostanie się
z nich małym zwierzętom (W tym płazom) ;

> zabezpieczenie WykopóW W okresie nieprowadzenia prac (pora nocna oraz dni
przestoju) W celU uniemoźliwienia pżedostania się do nich zwierząl:

> lustrowanie WykopóW przed ich zasypaniem W celu ewentualnego uwolnienia
drobnych zwierząt, które mogły się do nich dostać;

> zastosowanie użądzeń i rozwiązań technicznych ingerujących W środowisko
W jak najmniejszym Stopniu; Wykonywanie prac ręcznie W miejscach, gdzie jest to
możliwe i technicznie zasadne;

> Wykonwanie prac ziemnych W sposób zapewniający ochronę gruntu, Wód
powierzchniowych i podziemnych pżed zanieczyszczeniami;

> zabezpieczenie Spżętu 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 odbywać się będzie poza terenem inwestycji,
W specjalnie do tego pzeznaczonych miejscach. Dopuszcza się możliwość
tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy przy Wykorzystaniu mat
absorbujących i zachowaniu naleźytej ostroźności;

> gromadzenie ściekóW sanitarno-bytowych W szczelnych sanitariatach iich
regularne przekazywanie Wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne
pozwolenia;

> zapobieganie i minimalizacja ilości Wytważanych odpadóW;
> selektywne gromadzenie powstających odpadóW W wyznaczonym miejscu

W szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy iich systematyczne
przekazywanie firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

> prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej tj. W godzinach 6.00 - 22.00
W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej;

> eliminacja jednoczesnej pracy maszyn, Wyłączanie siinikóW pojazdóW podczas
postoju;

> użWanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdóW zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Faza ekSploatacji:
> Wykonanie ogrodzenia terenU inwestycji z siatki z przestrzenią od poziomu terenu

do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmuróWki, dzięki czemu pod ogrodzeniem
nie będą istniały żadne fizyczne przeszkody uniemożliwiające migrację malym
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 zewnątrz;'ż zabezpieczenie otworóW W drzwiach iścianach 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 Iub Unieszkodliwienia uprawnlonym
podmiotom odpadóW Wytwozonych W związku Z konserwacją planowanej
inwestyc]i, bez konieczności magazynowania ich na trenie przedsięWzięcia;
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> oddalenie od siebie urządzeń Wytwarzających dźWięk W takiej odległości, by nie
następowało Wzmocnienie i propagacja fali dźWiękowej;

> Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych 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 ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Woda
do mycia paneli zostanie doprowadzona na teren inwestycji np, W specjalnie do
tego przeznaczonych beczkowozach;

> niewykorzystywanie do pielęgnacji terenóW biologicznie czynnych środkóW
chemicznie ograniczających Wzrost roślin;

> koszenie roślinności trawiastej W dni suche i słoneczne tj. WóWczas, gdy panuje
dobra Widoczność, a aktywność Większości kra.iowych płazóW jest o9raniczona;

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

> pomalowanie ogrodzenia oraz stac.ii transformatorowej W odcieniach szarości
i/lub zieIeniW celu zmniejszenia Widoczności przedsięWzięcia W krajobrazie.

obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa (znak: G.6220-27 -2021 .JJ z dnia 13
węeśnia 2021 r,) o Wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano
Wszystkie osoby będące stronami W postępowaniu o możliwości zapoznania Się
z aktami sprawy oraz możliwością składania uwag i WnioskóW, lnformację
o planowanym przedsięWzięciu podano do publicznej Wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej W siedzibie Urzędu lvliejskiego
W l\,4szczonowie i na tablicy ogłoszeń W sołectwie LindóW oraz na stronie internetowej
Urzędu (BlP). W pokoju nr 5A Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu l\iliejskiego
W Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać Się z informacjami dotyczącymi Wpływu
planowanej inwestycji na środowisko zawańymi W Karcie informacyjnej przedsięWzięcia,
Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione (obwieszczenie znak:
G.6220.27.2021.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 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie Wpłynęty, Biorąc
powyższe pod uwagę postanowiono jak W sentencji,

od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego W Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza lvlszczonowa W terminie
14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. strona może Zrzec się prawa do Wniesienia
odwołania. zrzęczenie 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.

BURMISTRZ

*nnr.łMA.t<*nl.
nna lpodp]s osobv uoow.żnloneloo wvoJla oecvz l
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A.ln otacja dotycąc a opłaty skańowej :

zgodnie z ań, 1 ust. 1 pkt 1 lit. a uśaw z dnia 16 listopada 2006 r- o opłacie skarbowej (Dz. lJ z 2u1 r-, poz. 1 g23)
ońz części 1 ust. 45 załącznika do ww. ustawy, oŃta skańowa za wyclanie decyzji o ślo(lowiskowyci1
uwarunkowaniach zgody na realizację pżec!§ębzięcia w Wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych
i 00/100 groszy) została uiszczona na konto Uęędu Miejshiego w Msżczonowie dniu 10.08.2021 r.'z'adnot;cją
,pŃta skańowa - decyzja śrcdowiskowa. Povlyższą adnotację o uiszczenju opłaty skańowej dokonała w dńii
16-03.2022 f-: Jolanta Jackowska - Ńwny specjalista w Wdziale Gospocla Gminnej lJżęcju MĘshego

otrzvmuia:
1. Pan - przedstawiciel Firmy;
2. strony Postępowania - art, 49 KPA;
3. ala. J .J .'16.03.2022 r.

Do Wiadomości:
1, Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska

W Warszawie, ul. Henryka sienkiewicza 3,
00_015 Warszawa,

2. Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny
W Zyrardowie, ul. l\łoniuszki 40, 96-300 ZyrardóW,

3, PGW Wody Polskie - Dyrektor Zarządu zlewni W Łowiczu,
Ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz,

] Adm.6il.ior€m Pańshva danyclr osóbówyclr jesl Gmina Mszcżónów rcprcżenlowana prżez Burmistźa Msż.żonówa ladres Pac
w e ma Urząd m e]sk @mśzćżóńow p le konlakto y +a3a6 a53 23a0)2 Adńńśtralol Wyzna.żył lnspeklola oclrrony Danych ż klórym mogą Się Pańslwó lón(aktowac We Wsżyslkićh sprawac]r doly.żąćy.ll

prż€lważan a,lauych osobow}ćh za plsr€dn ctwem a,]lesu eńa nspeklor@cb24 p Ubp9emn€naadlesAdńnśtr.tor2
3 Pańślwa dan€ osobowe będą plżelwarzan€ W ce U Wydan a dećyżj ó ś.odow skowyclr dwafunkowaniach zgodn e ż wnioskiem4 Podślawa plawńa dopĘenvalzan]a danyćh ó9obowyc]r

b) usbwa z dn a 3 p.źdz ern ka 2003 r oUdoslępnan]u nlormac] ośródówśkU ]egoochlon€ Udż a e spo]e.żeńsMa W oćllronie
środowska.raz ocenaćl] óddż ałylania na Środowśkó

c) lożpólzadżeni€ Rady M n strow z dń a 10 Wrześna 20]9 l w śp€We rżeds ęWzęć
oddz ałyvać na ślódoW sko

d) ań 6 lsl 1 1 a RoDo lna pódslawe zqody) W plżypadk! danych p.danyćl] dóblóWo n e
5 Panslwa dan€ osobowe będą plzelwarzan€ przez okles ]0 pel ych lal kalendarzowy.lr .zac od ] styczn a iók! naslęp,cg!

porcku W klórym.asiaplożakoi.żenespraw 1]] rat) napodslaweRózp.lządzenaPreżeśaRadyMnStróWzdna
l3sty-na20]1r Ws awe relrlkćr kaneary]ne] ]edno lyćt lz€czotrlch W./każóVr akl oEż nslfukc] W
splawe orqanzacJ zakr€su dz.łania.rchwów zakładówyćh a bo do mćmenIu.ófń ecia zgody

6 pańsnta dane n e będą plżenłaĘane w sposób ż.ulomalyzowany. w lyń ije bedą podegac plól ówan u7 pai§§va dane osobowyćh ńie bedą prżekażywane poża Europe]ski obśżar Gospodarczy (óberńuja.y unlę Eufupejską Nofue!ę
Lechleńślen handę)

3 W&ążlU zpzenłarzan]em PańsMa d.ny.h osobowyćh plżysluqu]ą PańslWU naslępuąre orawa

b) plawo do sproslowźn l (poplawanla) swó]cl] d3nych osobowyćlr
c) plawodoograi czena prżelwa2an a danyclr ósóbóW}Dh
d) prawó dó.ofn ęcia zqody W dóWó nym momeic€ beż wpłtvu ia zgodnóść

zpmwempżetwalzaDa klóregódókonaioiapodślawezaodyprzed]e]&hęćjeń
e] praw. Wi€s enia skargi .o Prezesa Ulżed! ochrcny Danyclr ośobowych t slawl 2 00 ]§3Wareżaw.) w sytuac] gdy Uzn3

PaniPan że plżelwalżan€ dany.h osóbóWy.h narusza prż€p śy o9oaego rcżpo.ządżei a o oc]r,oi]e danyćh ośobowy.lr (RoDo)9 Pódćne przez Pańsiwa danych osobosyćll tr]nke]acy.h z Uślał! o Udos€pnanU nto m*l o yodo"+" ]e§o ochrone ldżae
śpó]eczeństła W o.hlónie środowska oraz ó.,Anach oddz ał}Van,a na $odowsko ]esl obówążko.e tleprzełazjn;e oa"ycn srlrlowac
będzie brakiem rca zać] ćeU. oklórym mowa w otńkc]e 3

]0 Danewńoskodawcówżoslanąpżekazanepodmiólońuborqanomuprawnónymnapodslaweplżepśówprawa
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załącznikii
1. charakterystyka przedsięWzięcia,

Napódstaw€a.l 13Ust] 2RózpolzadzenaParam€ntuEuóperskegoiRady(UE)2D]6/67oz2lkWetila20]6r Wspraw]eochlóńyosób
Izla^ycńa zaiązk|zpaeŃużan em danyclr osobowych WsplaweśWcbodnegoprżepĄryUlalchdanychorażU.]ryeniadrrel Ąyc546łvED]|
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MszczonóW, dn. 2022,03.16
G. 6220.27 .2021 .JJ

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

polegającego na,,Budowie farmy fotowoltaicznei sPV Lindów 3 zlokalizowanej na
części dziatki nr 78 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 l., poz- 2373, ze zm.|-

Załącz||k 1 do decyz)i z d| a 2a22-a3.16
nr G 6220 27 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 oddziaływać na środowisko (Dz, U.
z 2019 l., poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą 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. ,l

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) ,l ha na obszarach innych niź Wymienione W |it. a;,

Planowane przedsięWzięcle będzie realizowane na części działki o nr eW. 78,

W obrębie Lindów (0028) Gmina l/]szczonóW, powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie, Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy MszczonóW,

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii DYekIorc zaządu z|ewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego W Łowiczu Wynika, że przedmiotowe
przedsięWzięcie Zloka|izowane będzie W dorzeczu Wisły W obszarze jednolitych części
Wód powierzchniowych PLRW2000,17272694 Korabiewka. Dla przedmiotowej JcW
Wyznaczono derogację na podstawie ań- 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj,

Dyrektywy 2000/60^ĄE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni
JCWP Występuje presja komunalna. W programie dzialań zap|anowano działania
podStaWoWe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są !^,/y§tarczające,

aby zredukowac tą presję W zakresie Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. 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"). Najbliższym
obszarem Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Łąki Żukowskie
PLH140053 oddalony o ok, 11 km W kierunku północno-zachodnim od granic inwestycji.
NajbIiższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury - Dolina Pilicy
KPnc-21B) zlokalizowany jest W odległości ok. 1 1,6 km W klerunku zachodnim od terenu
inWestycji.

W ramach podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 4 tys. sż. paneli
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,0 l\4wp, usytuowanych na części działki o nr eW, 78
W miejscowości LindóW gmina MszczonóW. ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane
na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie pod kątem 15-45 stopni
i orientacji południowej. Panele zostaną podłączone do oddzielnych przetwornic
(inweńeróW) o łącznej mocy do 1,0 N4Wp, zamieniających prąd stały naprzemienny
o parametrach dostosowanych do sieci publicznej średniego napięcia. Ulządzenia
przetwarzające 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 4,43 ha. lnwestycja
realizowana będzie na części działki, Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty
budowlane oraz pozostała powierzchnia pżeznaczona do pżekształcenia, W tym
tymczasowego, W celu realizacji przedsięWzięcia będzie Wynosić ok. 1,9 ha. Analizowany
obszar stanowi teren otwańy, obecnie Wykorzystywany pod uprawy rolne. Ze Względu na
Występowanie powierzchni biologicznie czynnej, konieczne będzie koszenie roślinności
trawiastej, Na terenie przeznaczonym 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
zlokallzowane są tereny leśne, lnstalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na gruntach
o klasach bonitacyjnych RlVb, RV, RVl,

Teren przeznaczony pod realizację Wnioskowanego przedsięWzięcia stanowią
grunty orne o niskich i średnich klasach bonitacyjnych, Jest to typowy agroekosystem,
tj. ekosystem Zantlopogenizowany, silnie Uproszczony, co przekłada się na ubogą
fitocenozę rozpatryWanego obszaru_ oprócz 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 ją bezpośredniej okolicy nie stwierdzono Występowania
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chronionych ani rzadkich gatunkóW SsakóW, płazóW, gadóW oraz bezkręgowcóW, Na
rozpatryWanym terenie stwierdzono jedynie Występowanie pospolitych i szeroko
rozpowszechnionych W całym kraju gatunkóW zwierząt. Nie stwierdzono tutaj nor, legowisk,
gniazd ptakóW (i ich pozostałości) ani innych dogodnych schronień imiejsc rozrodu
zwielząt.

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenóW sąsiednich, realizacja
Wnioskowanego przedsięWzięcia nie doprowadzi do istotnego zubożenia potencjalnych
miejsc żerowania zwierząt. Drożnośó migracji zwierząt (lokalne korytarze migrac.ii) 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 Iokalizację przedsięWzięcia, a lakże zalożenia
przedstawione W KlP, W opinii tut, organu, realizacja ifunkcjonowanie planowanej
inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony
i integralność WW. obszaru Natura 2000, jak róWnież na spójnośó Europejskiej sieci
Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się W sposób istotny do
zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia Wrażliwości elementóW
środowiska pzyrodniczego 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,
lvyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko,

B TRz

nĘf inż, Józef


