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

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.

poz. 2373, ze zm.), zawiadamia, źe W dniu 16 marca 2022 r, na Wniosek
Pełnomocnika Firmy Energomix solar Falm 2 Sp. z o.o., Wydana została decyĄa znak
G.6220 .2a.2021 .JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia
polegającego na;

,,Budowa farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 4 zlokalizowanej na części działki
nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina MszczonóW", powiat żyrardowski,

wo!eWództwo mazowieckie,

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
możliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu,
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, eleKroniczną Iub korespondencją
tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.

Niniejsza informacja oraz treśó decyzji o środowjskowych uwarunkowaniach dla
WW. przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości przez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lniormacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W lviszczonowie (bip.mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl, Piłsudskiego 1, oraz W miejscu realizacji inwestycji i na tablicy ogłoszeń W sołectwie
LindóW, gm, MszczonóW.

BURl§z
ng iń Jóżłf Crzer

otrzvmuia:

1. Pełnomocnik Firmy Energomix solar Farm 2 sp. z o.o,,
2. strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.16.o3.2o22 r.

lv]szczonóW, dn- 16.03.2022 r.

Kurek



Do Wvwieszenia na tablicy oqloszeń (14 dni):

Wywieszono dnia

(pieczęć i podp s Fifiny UżędU sołechła)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłcszeń należy odesłać na adres:
Urząd MiejskiW Mszcżonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
spEwę prcwadzi Jolanla Jackowska
tel, 046 - 858 28 33

oBoWlĘEK lNFoRMACYJNY

Na podsiawe.rl 13Uśt]i2RożporżądżeniaParam€ntuEurope]skegoiRady(UE)2016/679z27kWetna2OJ6rWsprawe
ochrony osóblizycznych W&iążku ż pżehłażań eń danych osóbowych iW splawie swobodnego pżepłyvu takich danych oraz
uchyenia dyrektyv!ry 95/46ME (Dz U UE L z20]6r Nl]19 s'] żeżń) dalej] ,RoDo' Ńomuję że]

1 Adm n stratorem Państwa danych osobówych ]eśt Gmina Msucżonów lepleż€ntowana pż€z Burmistża Msżczonowa
(adres: P.ć PilśUdśkiego ] 96_320 lMsżaonów ema]l: uuad mie]sk@msząonow p te kontaklowy +484685828
40)

2 Adm n strator $!żnaczyl nspektora ochrońy Dżńyćh. z któryń ńó9a śe Państwo kontaktować We Wszysikch sprawach
dolyczących prżetvvaEanla danych osobowych za pośredn ctwem adreśu eńa ]nśpektól@cb 24 pl Ub pseńńe ńa
.dres Adńińiśtralora

3 Pańslwa dańe osobow€ będa prżehłarżane W .e| s.ydan a de.yz) ó ślódówiskowych Uwarunkowanaćh żqodnie ż

4 Podstawa plaWna do pP.twau an]a danyćh ósobóWych
a) ań6ust ] tcRoDo,
b) Ustawa ż dnia 3 paźdzernika 2008 r o ldoslępnaniu inlomżći o środóWsku iego o.hlonie. Udżiale

społeczeńśbła W óchroń]e śródowska oraż ocena.h oddzaływan a na środowisko
c) rozpoĘądzenie Rady lMińisllów z dńia ]0 Wżeśn a 2019 l W splaw e przedsięMięć

mogących żnacu aco oddż]atywać na srodowisko,
d) a.t 6 lst 1 t a RoDo {na podstawie żqody) w prżypadku danych podanych

dobrowo n e
5 Pańslwa dane ósobowe będą pżetwauane pu ez okres ]0 pełnych lat kź eńdżrzowych

!iżąć ód 1 styżń a róku następnego po roku w którym nastapło zakończenie spraw (11 at)
ńa podśtawe Różporżadżen a Pleżesa Rady lV4 n sirówż dnia 18 stycznia 2011 r w
śplawe ńśtrukći kań@]ary]ne] ]edno itych Ęeczowych wykazóW aktoraz nstrukc] W

splawe organzacji zakresu dzalańia alchiwów żakladowych a bo do memenlu

6 Państwa dane ni€ będą przebłauane W spóśób zautońatyzowańy W tym n e będa pod egać prófiowan u

7 PańsNVa dane osobowych n e będa pu ekażywane poża Europe]sk obśz.r Góśpódarćzy (obejmUiący Unię EUrópe]śką
NoMe9ę Liechtenslen lsandię)

8 WżWażku ż prżelważan em Państła danych osobowych. puysiugują Państwu nastepu]ące prawa
a) plawo doslępu dó śWóich dżńych ólaż otrżyman a ich kop ]

b) prawo dó sproslowan a (póprawian a) swolch danlch osóbowych
c) prawo do ogranieenia przebłarżania dańyćh ósobóWyóh
d) prawo do coinięca żgody w dowolnym momencLe beż WplylVU na zgodność

z prawem prżehłaPan a któreqo dokonano na podstawe zqody pzed]e] coln ęclem:
e) prawo Wniesen a skalg do Prezesa Użędu ochrony Danych osoboslch

(Ul stawk 2 00 ]93 Warsżawa). Wsytuacji.gdy uzna Pan/Pan że pżetlvarzanie danych osobowych narusza
przepisy 09ó nego rożpouądzeń a o oćhrcń]e danyćh óśóbówyćh (RoDo)

9 Podan€ pżeż Pańshła danych osobow}ch Wyn ka]ących z usla!!ry o udostepnianiu inlormacj] o środowsk! ]ego
óchron e. Udż a e społecżeńślwa W ochrón]e środowiska oraz o@nach oddz ałylvan a na środowsko jest obowiazkowe
N epĘekazan€ danych skukować będze blakeń lealizacjicelu. o klóryń ńowa W pUnkce 3

']0 DaneWniośkódawcóWżostaną pżekażane podm oiom Ub organom uprawnionym na podstawe pzepsóW prawa

1, Ulząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, 8lP ,

2, Pełnomocnik Firmy- z prośbą o Wywieszenie W miej§cu realizacji inwestycji;
3, Sottys sołectwa LindóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
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Na podstawie ań,71 ust. 2pkt2,ań- 75 ust, 1 pkt4, oraz aft. 84 i ań, 85 Ust, 1

ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale Społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz- U- z 2021 l., poz- 2373, ze zm-), araz ań, 104 Usta\Ąy z dnia 14
czerwca ]960 r. Kodeks Postępowanja Administracyjnego (DZ, U, z 2021 l-, poz- 735,
zezm-),atakże§3ust, 1pkt 54 lit, b Rozporządzenia Rady MinistlóW zdnia10
Wześnia 2019 r. W sprawie przedsięWz]ęc mogących znacząco oddziaĘwać nA
środowisko (Dz- U- z 2019 r-, poz- 1839), po rozpatrzeniu Wniosku Pana

- Pełnomocnika Firmy Energomix so|ar Farm 2 sp, z o_o_, ul. czereśniowa
s8h17, 02 - 456 Warszawa, W Sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie farmy fotowoltaicznej
SPV LindóW 4 z|okalizowanej na części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina
l\,4szczonóW", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

stwierdzam
brak potzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięWzięcia
polegającego na ,,BUdoWie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 4 zlokalizowanej na
części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina l\łszczonóW", powiat żyrardowski,
Województwo mazowieckie, oraz określam środowiskowe uwarunkowania dla WW.
przedsięWzięcia:

Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej sPV
LindóW 4 zlokalizowanej na części działki nr 78 W miejscowości LindóW, obręb nr 0028 -

LindóW, gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie, omawiany
areał nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
MSzczonóW, Zgodnie z Wypisem z rejestru gruntóW przedmiotowa dzialka stanowi sady,
9runty orne k|asy bonitacyjnej RlVb, RV, RVl, grunty rolne Zabudowane, o powierzchni
4,43 ha. Planowane przedsięWzięcie zajmie ok, 1,9 ha, na gruntach ornych klasy
bonitacyjnej RV, RVl, obecnie obszar jest otwarty, Wykorzystywany rolniczo;
Zabudowania znajdujące się na dZiałce (niezamieszkałe) zlokalizowane są poza
zaklesem opracowania, otoczenie stanowią od północy iWschodu tereny użytkowane
ro|niczo, olaz od południa i zachodu obszary leśne, Najbliżej zlokalizowany budynek
mieszkalny jednorodzinny us}łuowany jest na działce o nr ew.7512 Kowlesowo, gmina
MszczonóW, W odległości ok. 480 m od paneli fotowoltaicznych.

2, lstotne 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 uciąż|iwości dla terenóW
sąsiednich.

l

MszczonóW, dn. 16.03.2022 r.

DEcYzJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:



Planowane pzedsięWzięcie będzie realizowane ieksploatowane z uwzględnieniem
następujących WarunkóW:
1) przed pżystąpieniem do jakichkolwiek działań dokonać oględzin ter€nu pod kątem

Występowania gatunkóW chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac
W kontekście przepisóW dotyczących W szczególności ochrony zwieżąt objętych
ochroną gatunkową;

2) otwańe Wykopy ziemne na terenie budowy zabezpieczyć (Wygrodzenia, przykrycia)
przed możliwością Wpadania do nich drobnych zwierząt lub W miarę możliwości
Wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp Wykopu W sposób umożliwiający
samodzielne Wychodzenie uwięzionych zwielząt; poza tym Wykopy regularnie
kontrolować do czasu ich zasypania, a W przypadku stwierdzenia W nich
poszczególnych osobnikóW należy je ewakuować poza teren budowy;

3) przy realizacji farmy zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni
antyrefleksyjnej;

4) za|eca się koszenie powierzchni zadarnionych od środka farmy do jej skrajóW oraz
mycie powieżchni modułóW (czystą Wodą lub z zastosowaniem Wody z dodatkiem
subslancji biodegradowalnych) poza okresem kwiecieńJipiec inie częściej niż
dwukrotnie W ciągu roku;

5) Wykonać ogrodzenie terenu inwestycji bez podmuróWki, z Wolną przestrzenią od
poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia o Wysokości co najmniej 10-12 cm
lub W ogrodzeniu przy powierzchni gruntu Wykonać otwory o Wielkości 10-12 cm W
odległości co 2 m;

6) przed przystąpieniem do robót budowlanych, zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć
Wierzchnią Warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji Wykorzystać
do rekultywacji terenu,

7) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonaó oględzin terenu pod
kątem Występowania 9atunkóW 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 możliwości Uzyskania decyĄi zezwaląącą na odstępstwa od zakazów
obowiązujących W stosunkU do WW, formy ochrony przyrody;

8) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć vvykopy W sposób
uniemożliwiający Wpadanie do nich zwierząt;

9) prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptakóW (tj, z
Wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 Września) lub W tym okresie pod nadzorem
ornitologicznym;

1o)zabezpieczyć otwory W drzwiach i ścianach budynku stacji transformatorowej, W
tym W szczególności WszeIkie otwory Wentylacyjne;

11)dolną krawędź ogrodzenia Wykonać W taki sposób, by nie posiadała ostrych
krawędzi ani Wysta,iących elementóW;

12)stosować źródła śWiatła niepżywabiające owadóW;
13)po zakończeniu budowy farmy teren niezabudowany i nieutwardzony obsiać

mieszanką rodzimych gatunkóW traw i roślin zielnych, przy uwzględnieniu
WarunkóW siedliskowych;

14)należy zrezygnować z ośWietlenia elektrowni W porze nocnej;
1s)na etapie realizacji przedsięWzięcia prace budowlane prowadzić W porze dnia,

tj, W godzinach od 6.00 do 22,00;
16)prace realizacyjne Wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie spżętu,

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

17)na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczeInych zbiornikóW
bezodpływowych przenośnych toalet; WW, zbiorniki systematycznie opróżniać (nie
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dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich
zawańośc Wywozic do oczyszczalni ściekóW;

18)W przypadku Zastosowania transformatoróW olejowych, transformatory nalezy
Wyposażyć W szczelną misę olejową Wykonaną z materiałóW olejoodpornych
i Wodoodpornych, której pojemność UmożliWi zmagazynowanie 105% oleju
z transformatora,

19)Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań W kontekście przepisóW
dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej Zwierząt,
a szczególnie W stosunku do dziko Występujących zwierząt objętych ochroną;

20)W Sytuacjach awaryjnych, takich jak np, Wyciek pa|iwa, podjąć natychmiastowe
działania W celU usunięcia awalii o?z usunięcia Zanieczyszczonego gruntu;
Zanieczyszczony glunt na|eży plzekazać podmiotom uplawnionym do jego
transpońu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

21)teren inwestycii Wyposażyó W niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikóW, koszy i konteneróW do 9romadzenia odpadóW;

22\odpady magazynować W sposób Selektywny, a następnie sukcesywnie
przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne Zezwolenia
W zakresie gospodarowania odpadami iWpisanych do Bazy Danych o odpadach -
BDo;

23)teren inwestycji Wyposażyć W materiały sorpcyjne umoZliwiające szybkie UsUnięcie
ewentualnych WyciekóW paliW;

24)utrzymywac teren inWestycji na każdym etapie jej realizacji W nalezytym porządku,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji Wymaganej do Wydania decyzii, 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 i ,l9:

1) Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej
sPV LindóW 4 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 elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim
jest energia eleKryczna;

3) Energia elektryczna będzie pzesyłana bezpośrednio do krajowego systemu
elektroenergetycznego za pomocą linii średniego napięcia; lnwestor dopuszcza
wyposażenie elektrowni słonecznej w zintegrowany system magazynowanja
energii;

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

a) stalowe, ocynkowane konstrukcje i eIementy montażowe do instalacji
paneli (żW. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 'l5-45 stopni,
o orientacji południowej, usytuowane na gruncie. standardowym
lozwiązaniem 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 sż., 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 'l szt.;
e) układy pomiarowo - zabezpiecząące:
f) trasy oraz linie kablowe;
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g) instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe;
h) dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze:
i) ogrodzenie,monitoring;

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

6) Materiały oraz urządzenia Wchodzące W skład podmiotowej inwestycji to:
a) Panele fotowoltaiczne (P\ł: Akronim PV to skrót od nazwy fotowoltaika.

Jest to nazwa angielska i łączy ona dwa słowa ,,foto" - śWiatło oraz
,,Voltaic" - eleKryczność (z ang., elektryczne śWiatło). Technologia ta
polega na konwersji energii śWietlne.i na energię elektryczną ze Względu
na półprzewodnikowe Właściwości tworzywa z jakiego może zostaó
Wykonana powierzchnia absorbu.iąca energię elektryczną. Najczęściej
Stosowanym półprzewodnikiem jest krzem (ogniwa l generacji), który to
Występuje W bardzo dużych ilościach pod powierzchnią ziemi. stosowane
są róWnież powłDki cienkowarstwowe Wykonane z miedzi, indu, selenu
(cls), bądź domieszkowane galem (clcs) - ogniwa ll generacji, a takźe
ogniwa Dss - lll generacji, Wykorzystujące ciekłe medium do absorpcji
promieniowania. Najczęściej stosowane są o9niwa l generacji, ze Względu
na największą Wydajność i moc W poróWnaniu do powierzchni ogniwa.
Wszystkie ogniwa PV są pokryWane powłoką antyrefleksyjną która
zwiększa ich Wydajność oraz eliminuje ryzyko imitacji tafli Wody. Mimo iż
panele fotowoltaiczne pochłaniają energię słoneczną nie nastąpi
Wytworzenie energii cieplnej, która mogła by zwiększyć temperaturę
okolicznych terenóW, a zatem nie Wystąpi Wytworzenie się żW. zjawiska
Wyspy ciepła, lvloc 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 składać z paneli fotowoltaicznych, które
zostaną zainstalowane W ilości do 4 tys. szt. Planowana łączna moc
systemu paneli fotowoltaicznych będzie miała do 1,0 MWp. 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 Wynosió maksymalnie do ok. 1 ha,

b) lnweńery (falowniki): W nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej
zostaną zastosowane użądzenia zmieniające charakter energii
elektrycznej, na taką, która znajduje się W lokalnej Sieci
elektroenergetycznej. Prąd stały (Dc) jest zmieniany na prąd zmienny
(Ac). Falowniki W zaIeźności od możliwości ich podłączenia do modułóW
PV, zostaną zainstalowane W systemie rozproszonym, bądź systemie
centralnym (W prefabrykowanej stacji kontenerowej).

c) stacja kontenerowa: ProjeKuje 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 MWp. Kontener będzie Wyposażony W osprzęt niezbędny do pracy
całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potzeb Własnych, układ
kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, instalacje
ośWiet|enia, monitoringu, ogżewania i Wentylacji, Położenie stacji
transformatorowej będzie spełniało Wymagania Rozpolządzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 'l2 kwietnia 2002 r. W sprawie WarunkóW
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki iich usytuowanie (Dz,
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U, 2019 poz. 1065 z póżń_ zrn.), Dla transformatora olejowego konieczne
będzie zamontowanie szczelnej misy / tacy na oIej, która pomieści co
najmniej ']05% oleju jaki będzie zawierał transformator (tj, około 750 l),

Wymóg ten dotyczy takżę zastosowania transformatoróW żywicznych,
czyli suchych - bezolejowych, Dokładna Wielkość mis olejowych jak i ilości
oleju transformatorowego Zostanie określona na etapie projektu
budowlanego. WóWcZas może się okazać, że do prawidłowej pracy
użądzenia konieczne będzie Wykorzystanie mniejszej ilości oleju, W
takich Warunkach (ieżeli na etapje pracy nie Wystąpi korozja)
transformator może bezawaryjnie pracować około 30 lat);

d) Trasa kablowa: Panele fotowoltaiczne zostaną połączone W zestawy
(rzędy, stringi), a następnie z inweńerami Za pomocą nadziemnych
przewodóW spiętych W Wiązki i prowadzonych po konstrukcjach
Wsporczych paneli, a W rczie potzeby Wkopanej W ziemię, W ceiu
Wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej pzewiduje Się Wykonanie
podziemnej linii kablowej SN, pomiędzy stacją kontenerową a istniejącą
siecią SN, Podziemna trasa kabiowa będzie się znajdować na niedUżej
głębokości, na przygotowanym do tego podłożu z Warstwą podsypki, oraz
zabezpieczona taśmą ostrzegawczą, Tra§a, 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\łasy
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, l\4asy ziemne Zostaną
Wykorzystane do przysypania przygotowanych już tras kablowych, zgodnie ze
Wcześniejszym profilen] litolog cznym, a nadwyzka jaka pozostanie do
makloniwelacji terenu inwestycji,

e) Konstrukcja Wsporcza: Projektuje się zastosowanie stalowej, ocynkowanej
Wo|nostojącej konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne, składające] się
z lamy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementóW mocujących.
Wszystkie elementy zostaną pżytwierdzone do podłoźa za pon,]ocą pionowych
pa]i przez uprawnionych do tego Wyspecjalizowanych fachowcóW,

f) ośWietlenie: Terenu inwestycji nie planuje się ośWietlać, jedyne ośWietlenie
planowanie jest We Wnętrzu stacji transformatorowej ijej poblizu, Jeżeli
ośWiet]eniem objęty będzie cały teren ]nwestycji to zalączanie ośWietlen]a
odbywać się będżie W uzasadnionych przypadkach (podczas Wizyty serwisu
bądź sytuacjach a armowych),

g) Droga dojazdowa: Droga dojazdowa do terenu inwestycji zostanie zapewniona
od strony północnej działk], Dokładna długość komunikacji Wewnętrżnej na
podmiotowej inwestycj nie jest znana na obecnym etapie realizacji inwestycji,
Dokładna długość zostanie podana na etapie p.żedstawienia projektu
budowlanego, Wiadomym jest jednak że długość zastosowanej dlo9i nie będzie
dłuzsza niż długość działki inwestycyjne] Zostanie ona Wykonana zgodnle z
obwieszczeniem lv]injstra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r ,W
sprawie ogłosżen]a jedno itego tekstu lozporządzenia l\,linistra lnflastruktury W
sprawie Warunków technicznych, ]akim powinny odpowiadać budynkj iich
usytuowanie" Zgodnie z § 14, Ust, 1 szerokość komunikacji Wewnętrzne] ne
będzie mniejsza niż 3 m, Droga na terenie inwestycji będzie posiadać
naW]erzchn]ę gruntową ulepszoną (mechanicznie utwardzony grunt),

7) Prowadzenie WszeIkich prac budowlanych zgodnie z określonym
harmonogramem robót, W sposób zorganizowany wyłącznie W porze dziennej;
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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 981117, 02 - 456 Warszawa, złożył W dniu 12 sierpnia 2021 r. Wniosek
wraz z załąaznikami, W Sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 4
zlokalizowanej na części działki nr 78 W miejscowości L'ndóW, Gmina MszczonóW",
powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestyc]i zaliczają ją do grupy przedsięWZięć Wymienionych
W § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady l\i]inistróW z dnia 10 Września 2019 r,

W sprawie przedsięWzięc mogących znacząco oddziaĘwac na środowisko (Dz. U,
z 2D19 l., poz, '1839), tj, zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z toważyszącą jej infrastrukturą,
o powierzchni zabudowy nie rnnie|szej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych fomami ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6
ust, 1 pkt 1-5, B i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 l. a ochronie przyrody, lub
W otuIinach 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 MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie, Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty
Ustaleniami miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy MSzczonóW.

Działając zgodnie z aft.64 ust, 1pkt 1,2 i4 UstawyZ dnia 3 października
2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, Udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziatywania na środowisko (Dz- U- z 2021 l.,
poz. 2373, ze zm,), Burmistrz Mszczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W Sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziatywania WM/,

przedsięWzięcia na środowisko iW przypadku stwierdzenia takie9o obowiązku
o określenie Zakresu rapońu o jego oddziaływaniU na środowisko,
Regionalny Dyrektor ochrony slodowiska W Warszawie Wyraził opinię nr WooS
|.4220.1529.2021.AST,2 z dnia 26 pażd,zlelnika 2021 l-, że dla realizacji planowanego
przedsięWzięcia pn. ,: ,,BUdoWa farmy fotowoltaicznej SPV LindóW 4 żlokalizowanej na
części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina l\,4szczonóW", powiat żyrardowski,
Województwo mazowieckie - nie istnieje koniecznośc przeprowadzenia oceny
oddzialywania na środowisko; Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wód Polskich, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz, nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania WW, przedSięWzięcia na środowisko - opinia
znak. w A.ZzŚ.5 .435,1 -443 -2021 -PD Z dnia 28 grudnia 2021 r_ (daIa Wpływu opinii do
tut, Ur.żędU dnia a4 -o1 -2022 l -\ -

Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Zyrardowie Wydał opinię nr
zNs.471.1.27.2021,133 z dnia 26 pażdziemika 2021 l- (data WpłyWU opinii do tut.
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oĘanu 02.1'1.2021 r,) - że dla przedmiotowego przedsięWzięcia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddZiaływania na środowisko,

Mając na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu własnej - uwzględniającej
uwarunkowania pzedstawione W ań, 63 ust, 1 ustawy ,,ooś" - analizy dostarczonych
Wraz z Wnioskiem materiałóW, Burmistrz Mszczonowa postanowił odstąpić od
nałoźenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięWzięcia na
środowisko, argumentując to W odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań:

1.Rodzai i charaktervs

a) skali Drzedsiewziecia iWielkości zaimowaneqo terenu oraz ich Wzaiemnvch
proporcii, a także istotnych rozwiązań charakteryzuiących przedsiewziecie:

W ramach podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 4 tys, szt, paneli
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,0 MWp, us}łuowanych na części działki o nl eW,
78 W miejscowości LindóW, gmina lV]szczonóW, ogniwa fotowoltaiczne zostaną
zainstalowane na Specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie pod
kątem 15-45 stopni i olientacji południowej, Panele zostaną podłączone do oddzielnych
przetwornic (inweńeróW) o łącżnej mocy do 1,0 N,4Wp, zamieniających prąd staly
naprzemienny o parametrach dostosowanych do sieci pUblicznej średniego napięcia,

urządzenia pze[]varząące pląd będą Umieszczone W stacji kontenerowej
usadowionej na gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami. Wyprodukowana enelgia
będzie oddawana do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (sN) przy pomocy
linii kablowej sN oraz przyłącza enefgetycznego 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 przeznaczona do
przekształcenia, W tym tymczasowego, W celu realizacji przedsięWzięcia będzie Wynosic
ok 1gha

Teren inwestycyjny stanowi teren otwańy, obecnie Wykorzystywany rolniczo pod
uprawy rolne, Na terenie pżeznaczonym pod realizację Wnioskowanego
przedsięWzięcia brak jest Zadrzewieó, przez co nie przewiduje się Wycinki drzew
i krzewóW, 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 realjzację Wnioskowanego przedsięWzięcia stanowią grunty orne
o niskich iśrednich klasach bonitacyjnych,

b) powiazań z innvmi przedsiewzieciami. w szczeqólności kumulowania sie
oddziałvwań Dlzedsiewzieć real vch i zrealizowanvch. dla którvch

na dec o środowisk h h
znaiduiacvch sie na terenie. na którym planuie się realizacie

obszarże oddżia nla rzedsi
którvch oddziałvwania mieszcza się W obszarze oddziałvwania
planowaneqo przedsiewziecia w zakresie. w iakim ich oddziałvwania mooą

z planowanvm przedsiewzieciemprowadzić do skumuIowania oddzi
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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 l\y'W która zlokalizowana będzie na tej samej
działce, W kierunku połUdniowym od Zakresu opracowania (W odległości mnie]szej 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 farm stanowić będzie odrębną instalacje- Funkcjonowanie
każdą z larm będzie niezależne od pozostaĘ,

c) rozno icznei, wvkorzys tania zasobów naturalnvch. w tvm
qlebv, wodv i powierzchni ziemi:

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

d) emisii i wvstepowania innych uciążliwości:

Na etap ie realizacii orzedsiewziecia nastąpi zaopatrzenie W Wodę (na potrzeby
socjalno-bfowe osób prowadzących montaż obiektu), surowce, materiały, paliwa.

Roboty ziemne związane z tworzeniem 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. l\łasy
ziemne zostaną Wykorzystane do zasypania trasy oraz do niwelacji terenu inwestycji.
Nastąpi minimalna ingerencja W podłoże gruntowe,

Prace budowlane prowadzone będą Wyłącznie W porze dziennej, z zachowaniem
ochrony gruntu oraz Wód przed zanieczyszczeniami. zap|ecze budowy lvyposażone
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 pierwotnego.

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

Ścieki blowe gromadzone będą W szczelnych przenośnych sanitariatach
i odbierane będą pzez firmy zewnętrzne,

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

Niemniej jednak Wszelkie prace związane z planowanym przedsięWzięciem
należy Wykonywaó z zastosowaniem technologiijak najmniej uciążliwej dla okolicznych
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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
mieścic się będą W granicach inwestycji i W granicach dopuszczalnych poziomóW dla
poszczególnych komponentÓW Środowiska,

Na etapie ekSploatacii przedsięWzięcia przewiduje się mycie paneli, 1-3 razy
W roku, przez firmę zewnętrzną, pży użyciu czystej Wody pod ciśnieniem bez użycia
substancji czyszczących, która dowożona będzie beczkowozami, Woda ta traktowana
będzie jako Woda opadowa; panele posiadać będą powłokę zapobiegającą osadzaniu
się pyłóW iosadóW. Ze Względu na Warunki atmosferyczne mycje może nie byó
Wymagane. Naleźy racjonalnie gospodarowaĆ Wodą.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na terenie
działki,

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

Żródłem hałasu będą inweńery olaz stacja transformatorowa
W prefabrykowanym kontenerze; inweńery nie będą pracować W porze nocnej,
Dołączone obliczenia Wkazały, źe nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy
hałasu, zgodnie z Załącznikiem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 'l4 cze.WcA
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 ulządzeń o możliwie najniższych
poziomach mocy akustycznej.

W karcie informacyjnej przedsięWzięcia Wykazano, iż oddziaływanie pola
magnetycznego, elektrycznego.będzie znikome; nie zostaną pżekroczone normy ujęte
W Rozporządzeniu Ministra srodowiska z dnia 17 grudnia 2019 r, W sprawie
dopuszczalnych poziomóW pól elektromagnetycznych W środowisku (Dz, U, z 2019 r,,
poz.244a\.

Nie będą powstawały ścieki aniemisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Na etaoie likwidacii Drzedsiewziecia przewiduje Się zużycie Wody oraz paliwa,
Wszystkie eIementy instalacji zostaną poddane recyklingowi. oddziaływania zbliżone
b9dą do okresu realizacji.

e) ocenloneo oWo iu o wiedze naukowa rvzvka Wvstapienia poważnvchDa rc
awarii lub katastrof naturalnvch i budowlanvch. przv uwzqlednieniu
użvwanvch substancii istosowanvch technoloqii. w tvm rvzvka zwiazaneoo
ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięWzięcie nie za|icza się do ZakładóW o dużym lub
zwiększonym ryzyku Wystąpienia poważnej awarii zgodnie z Rozporządzeniem lV]inistra
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 duzym ryzyku Wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (DZ, U.
z2016 l-, poz. 138), Prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przedmiotowego
przedsięWzięcia z9odnie Ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepiSami p poż.
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i bhp zminimalizuje moźtiwość Wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie ńa

zminimalizowanie 
-ewentualnych 

skutkóW katastrof naturalnych i budowlanych,

f) przew idvwanvch ilości i rodzai u wvtwarza nvch odpadów oraz ich WDłvwu

nas owisko. W przvoadkach v olanuie s € ich nle:

s) zag nia dla zd a ludzi, W tvm wvni oz lsll

odpady powstające na etapie realizacji ieksploatacji przedsięWzięcia będą

odpowiednio 
-magazyńowane, 

W sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie

pzekazywane bęóą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania,

z wzedłożoną dokumentacji Wynika, że na etapie eksploatacji planowanej

inwestycji standardy jakości środowiska będą dotrzymane,

2

a} obsza lnne o zal anl zl
si

b) obsza rv wvbrzeżv i środowisko morskie:

Przedmiotowe pżedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Wybrzeży

z cl k:

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora zalządu zlewni

Państwowegó Gospodiistwa Wodnego w Łowiczu wynika, że przedmiotowe

oo"os,e*.ócie zloializowane będzie Ń dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części

iuoJ-pol"i"ł"nnio*ych PLRWzdoo17272694 Korabiewka, Dla przedmiotowej JcW
*y.ni"rono derogjcję na podstawie ań,4 ust, 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej,

tl DVrektVWV 2o0b/6o^\/E, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych,

tiv zlewni'JÓWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano

działania podstawońe, obÓlmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są

*vii"r"i"ią"" aby zredukowaĆ ią presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia

JÓOi"g" .ij"" Z uwagijednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres

;;;Ń"y aby wdrozo.-nó działania przyniosĘ wymierne efekty, dobry stan będzie mógł

byc osiągnięty do loku 2021.

uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne przedstawione W KlP
pozwo|Ą ziabezpleczyc Sroóo*iiło wodne przed emisją substancji ropopochodnych do

iuOJ póa.i".r]v"n, Teren realizacji przedsięwzięcja zlokali9wany_ 
^jest 

w granicy

Fanoiit"j 
"ręs"1 

Wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan

;;;i;.;y i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie ceIów środowiskowych

""i^ił 
Ź. niezagroŹone. Wyźej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępsh^/ dla

osiągniecia celóW środowiskowych,
Ńie'"przewiOuje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy

i ilościowy wód powierzchniowych,
ńi"no*"ń" przedsięwzięcie bódzie położone na obszarach wodno-błotnych lub innych

obszarach o niskim poziomie Wód gruntowych W tym siedliskach łęgowych oraz przy

ujściu rzek,

i obszarami morskimi
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Z pżedłożonq dokumentacji Wynika, ze przedsięWzięcie znajduje się poza
strefami ochronnymi ujęc Wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikóW Wód
śródlądowych, Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego
zagrażenia powodzią Wynikającym z map zagrożenia powodżiowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek,

e} obszarv wvmaqaiace specialnei ronv ze wzoledu na wvsteDowanie
nków roślin i zwie lub ich siedlisk lu

Natura 2000 oraz ozostałe obsza
formv ochronv przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW
objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochlonie wzyrody (Dz-
U. z 2021 r, poz, 109B, zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody"), Teren
przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest W od]egłoŚci około 11,5 km od obszaru
NatUra 2000 Łąki Zukowskie PLH140053, obszar realizacji inwestycji znajduje się W
odległości około 1 

,1,3 km od korytarza ekologicznego Dolina BzUry - Dolina Pilicy .

Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach lolnych oraz zgodnie z ustawą
o ochronie wzylody olaz rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016 r, W Sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz- U, poz, 2183, ze zm,), W stosunku
do dziko Występujących zwierząt objętych ochroną, obowiąZuje szereg zakazów -

Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska 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 maja 1992 l, W sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny iflory muszą być Spełnione konieczne Wymogi
nadrzędnego interesu publicznego, W tym Wymogi o charakteze Społecznym lub
gospodarczym lub Wymogi związane z korzystnymi Skutkami o podstawowym
znaczeniu dla środowiSka, Wnikliwa analiza możliwości reaIizacji planowanych działań
W kontekście przepi§óW dotyczących ochrony gatunkowej i moż|iwości 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 roś|in, zwierząt lub grzybóW objętych ochroną gatunkową,
podlega karze aresztu lub grzywny,

W celu ochrony zwieząt Wskazano koniecznośó zastosowania odpowiednich
zabezpieczeń WykopóW powstałych podczas realizacji inwestycji, W celu ograniczenia
śmiertelności zwierząt m09ących Występować na teIenie 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 pzedsięWzięcia, Prowadzenie prac budowlanych poza okresem
lęgowym lub W tym okresie pod nadzorem ornitologicznym zapobiegnje niepokojeniu
ptakóW mogących gniazdowac na analizowanym terenie, a także ograniczy ich
śmieńelnośc, WarUnek dotyczący zabezpieczenia stacji transformatorowej uniemożliwi
Zajmowanie obiektu przez ch iro pte rofa u n ę,

1l

c) obszarv qórskie lub leśne

Przedmiotowe pzedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi
i obszarami leśnymi.

d) obszarv obiete ochrona. W tvm strefv ochronne uieó wód i obszarv
ochronne zbiorników wód śIódladowvch,



sposób montaźu siatki ogrodzeniowej ma na celu umozliwienie swobodnego
przemieszczania się wzez teren farmy drobnych Zwierząt, Ponadto, odpowiednie
Wykonanie dolnej krawędzi ogrodzenia pozwoli zabezpieczyc je przed możliwością
skaleczenia, Zastosowanie odpowiednio dobranego ośWietlenia zewnętrznego pozwoli
chronić owady i ograniczyć ich przywabianie, Za§tosowanie modułóW fotowoltaicznych
o powierzchni 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 przyrodnicze isiedliska gatunkóW objętych
dyrektywami - ptasią i Siedliskową, W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa
budowa nie będzie miała negatylvnego Wpływu na środowisko przyrodnicze olaz że
nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze Względu
na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone Warunki
zminimalizują oddziaływanie przedsięWzięcia,

f) obszary. na których standardv iakości środowiska zostałv przekroczone
lub istDleje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

s) obszarv o kraiobrazie maiacvm nie historvczne, kulturowe lub
archeoloqiczne

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

h) qestośó zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Mszczonów wynosi ok. 76 osób/km' (wg danych
GUs z 2020 r.).

i) obszarv przvleqaiace do iezior

Na terenie planowanej inwestycji iWjej na.ibliższej okolicy nie Występują jeziora,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowei

W re.ionie realizacji przedsięWzięcia brak jest uzdrowisk
uzd row'skowej ,

k) wodv i obowiazuiace dla nich cele środowiskowe

obszaróW ochrony

Teren realizacji przedsięWzięcia z|oka|izowany 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 nięzaglożone.
W analizowanym plzypadku nie przewiduje się oddziaływań na jednolite części Wód
podziemnych, Ze Względu na skalę, charakter izakres przedmiotowego przedsięWzięcia
stwierdzono, że planowane zamielzenie inwestycyjne nie będzie stwarzac 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 MinistróW z dnia 18 pażdzielnika 2016 r.

l),

z kańy informacyjnej przedsięWzięcia nie Wynika, aby W rejonie inwestycji
Występowały obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
lub i§tnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.



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

3) Rodzai. cechv iska
do krvteriów wvmie
wyrukąiąec zi

a) zasiequ oddziałvwania - obszaru q raficzneooili czbV ludności. na która
przedsiewziecie może oddziałvwać.

zasięg przestrzenny oddziaływania pzedsięWzięcia ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca jego rea|izaąi.

b) transoraniczneqo charakteru dzialvwania orzedsiewziecia na
poszczeqólne elementv przvrodnicze

c) hara wielkości intens ności i złożoności oddzi la
z uwzq|ednieniem obciażenia istnie acei infrastrukturv technicznei oraz
przewidvwaneqo momentu rozpoczecia oddzialywania:

Ze WzględU na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewidUje Się mozliwości
Wystąpienia oddziaływań o znacznej Wielkości lub złożoności, Planowane
przedsięWzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowiSko,

odobieństwa oddzi

lnformacje zawańe W pżedłożonej dokumentacji przedsięWzięcia potwierdzają
Wystąpienie oddziaływań na etapie reaIizacji pżedsięWzięcia, Bezpośrednie
oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego
obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddzialywania

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,

ml ólności kumulowania s
oddziałvwań przedsiewzieć realizowanveh i zrealizowanych, dla których
Ło9!ąła Wydana decyzia o środowiskowvch uwarunkowaniach.
znaiduiacvch sie na terenie. na którvm planuie sie realizacię

fzed oraz w obszarze odd nIa
którvch oddzialvwania mieszcza sle w obszarze oddziałvwania

0

planowaneqo przedsiewziecia - w zakresie , w iakim ich oddziałvwania
mooa prowadzić do skumulowan ia oddziaływań z planowanvm
pżedsięWzięciem

Z uwagi na charakter planowanego przedsięWZięcia, polegającego na budowie
pieMszej farmy fotowoltaicznej W obszarze LindóW jego realizacja nie Wpłynie na
zwiększenie oddziaływań skumulowanych W rejonie inwestycji,

1]

ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie Wystąpi
transgraniczne oddziaływania na środowisko,

d)



s) moż|iwość oqraniczenia oddziaływania:

zgodnie z pżedłożoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji
planuje się zastosowanie rczwiązań minimalizu.iących WpłyW planowanego
przedsięWzięcia na środowisko.

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

Faza

>

realizacji i likwidacji:
ograniczenie zajętości terenu, jego pżekształcenia oraz ilości idługości prac;
Wykonanie podziemnej trasy kablowej W celu Wyeliminowania ewentualnego
ryzyka kolizji awifauny z przewodami energetycznymi;
zabezpieczenle kabli Warstwą izolacyjną W celu Wyeliminowania ryzyka ich
przegryzienia wzez gry zonie:
ograniczenie prowadzenia wykopów w czasie; wykonywanie wykopów
W okresach suchych, tak by nie dopuścić do tworzenia W nich zastoisk;
Wyprofilowanie brzegóW 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 uniemożliwienia przedostania się do nich zwierząt;
lustrowanie WykopóW przed ich zasypaniem W celu ewentualnego uwolnienia
drobnych Zwierząt, które mogły się do nich dostać;
zastosowanie uządzeń i rozwiązań technicznych ingerujących W środowisko
W jak najmniejszym stopniu; Wykonywanie prac ręcznie w miejscach, gdzie jest to
możliwe i technicznie zasadne;
Wykonywanie prac ziemnych W sposób zapewniający ochronę gruntu, Wód
powierzchniowych i podziemnych plzed zanieczyszczeniami:
zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego Wycieku
paiiwa 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 pżeznaczonych miejscach, Dopuszcza się możliwośó
lankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy przy Wykorzystaniu mat
absorbujących i zachowaniu należytej ostrożności;
gromadzenie ściekóW sanitarno-bytowych W szczelnych sanitariatach i ich
regularne przekazywanie Wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne
pozwolenia;
zapobieganie i minimalizacja ilości Wytwarzanych odpadóW;
seleKywne gromadzenie powstających odpadóW W Wyznaczonym miejscu
W szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy iich systematyczne
pżekazywanie firmie posiadającej stosowne pozwolenia;
prowadzenie prac budowlanych W porze dziennej tj, W godzinach 6,00 - 22,00
W celu ograniczenia uciąźliwości 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 przestżenią od poziomu terenu

do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmuróWki, dzięki czemu pod ogrodzeniem
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nie będą istniały żadne fizyczne przeszkody uniemoźliwiające rnigrację 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;

> Wyposaźenie transformatora W szcze|ną msę olejową, która pomieści co
najmniej 105% oleju jaki będzie zawierał transformator, co zapobiegnie
ewentualnemu zanieczyszczeniu grUntu;

> przekazywanie na bieżąco do odZysku lub unieszkodliwienia uprawnlonym
podmiotom odpadóW Wytworzonych W związku z konserwacją planowanej
inwestycji, bez konieczności magazynowania ich na trenie przedsięWzięcia;

> 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 tZW,,,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 odbywac sję 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 pie|ę9nacji terenóW biologicznie czynnych środkóW
chemicznie ograniczających WZrost roślin;

> koszenie roślinności trawiastej W dni suche i słoneczne tj, WóWcZas, gdy panUje
dobra Widoczność, a aktywnośc Większości krajowych płazóW jest ogranlczona,

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

, pomalowanie ogrodzenia oraz stacji transformatorowej W odcieniach szarości
i/|ub zieleni W celu zmniejszenia Widoczności przedsięWzięcia W krajobrazie,

obwieszczeniem Burmistrza lvlszczonowa (znak. G.6220.28.2021.JJ z dnia 13
wlześnia 2021 r) o Wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano
Wszystkie osoby będące Stronami W postępowaniu o moźliwości zapoznania Się
z aktami sprawy oraz możliwością składania uwag i WnioskóW, lnformację
o planowanym przedsięWzięciu podano do publicznej Wiadomosci poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalzowanej W siedzibie Urzędu Miejskiego
W Mszczonowie i na tablicy ogłoszeń W sołechr,r'ie LindóW oraz na stronie internetowej
UrzędU (BlP), W pokoju nr 5A Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Ni]iejskiego
W Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznac się z informacjami dotyczącymi Wpływu
planowanej inwestycji na środowisko zawartymi W Karcie informacyjnej przedSięWzięcia,
Ponadto strony postępowania zostaiy Zawiadomione (obwieszczenie znak:
G_6220.28.2021_JJ z d,nla 28.u _2a22 r,) o możliwości zapoznania się z materiałem
dowodowym W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WvV, przedsięWzięcia, UWagi ani Wnioski do zeblanego materiału dowodowego
W Sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie Wpłynęły, Biorąc
powyższe pod uwagę postanowiono jak Wsentencji,
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od niniejszej decyzji Służy odwołanie do samorządowego Kolegium
odwoławczego W Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza l\,4szczonowa W terminie
14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, strona może zrzec się prawa do Wniesienia
odwołania, Zrzeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego przez Wszystkie
strony postępowania uprawnione do jego Wniesienia, powodUje skrócenie tokU instancji
i uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia W krótszym czasie, Nie jest możliwe
skUteczne cofnięcie ośWiadczenia o Zrzeczeniu się prawa do odwołania,

BURMISTRZ

ni4i iń:ź. Jóżóf Kurek
ipodpis osoby Upoważn

Adnotacja dótycząca opłaty skańowej:

Złodniezaft.l ust 1 pkl 1 ljt. a ustawy z dnja 16 listapada 2a06 r. o oplacie skarbavr'ej (Dż U z2o21 r. poz 1923)

a;aż cżęści l ust 15 załącznlka do W ustawy apłata skańowa za wydanie decyz]t a środowiskavr'ych
uv,,arunkowanlach żgody na realizację pżedsięwzięcia w wysakaści 20500 zł (sławnje dwieście pięć złatych

iaa/100 gfoszy) została ujszczona na konta Użędu Miejskiega W Msżczanawie dniu 1aa82o21 r. z adnatacją

aplata skańowa - ctecyzia śrcdowjskowa Powyższą adnotację a uiszczeniu aplaty skarbowe] dokanała || dniu

1603,2022 r.. Jatanta Jackawska główny specjalista w Wydziale Gaspodańi Gninnej UlżędLl Mjejskiega

otrzvmuia:
1, Pan - przedstawiciel Firmy;
2, strony Postępowania - ań, 49 KPA;
3. ala. J.J.16.o3.2022 r-

Do Wiadomości:
l , negi""alny oyrektor ochrony Środowiska

WWarszawie, ul. Henryka sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa,

2. Państvvowy Powiatowy lnspektor sanitarny
W Żyrardowie, ul. Moniuszki 40, 96-300 ZyrardóW,

3. PGW Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni W Łowiczu,
Ul. Ekonomiczna 6, 99400 Łowicz.

1ó

załącznikii
1. charakterystyka pżedsięWzięcia.



Napodslaw€an 13ust ] 2 Rozpożądzena Palamenfu Europejskiego Racy(UE)20rijiijrgz2ikWelna20]6. wspraweoćhló.yosob
anem dany.h!9obo!y.h § spraw€ §łobodnego przepł]^ł! tak ch dany.h.raz uciy en a dylekl!ły 95i46/WE

(D/ U U -/ dó" FoDo 'o ę

] AdmiBslralorem Państ a danyclr.sobowych ]est Gmina Msżczonów reprezentowana przez Bumislua Mszczonowa ladres Pa.
Phudskego] 96320Msz.zonóW e,ma UPądm€rsk@mszczcnowp te koniaklowy +43463532340)

2 Adm n stal$ wyżna.żył n9pekloJa o.lrrony Dańyćh ż klóryT m.ga 9ię Panstwo konllklować We Wszyslk.lr sprawach doly.zącyclr
przelwarzanada yćh óśóbówyćh za p.śrcdn.iweń źdlesu eńal iśpeklól@.b24 p Ubpsen]neń.adresAdmn]statora

3 pańslwa da.e ósóbowe będą plż.lwa.zane ce u wydan a de.yz] o Ślódowskowyclr uwarunkówan aćh żqódiie żwńóśk eń
4 P.dslawa prawnad0 plzelwarzana danyclr osobowy.lr

środoWska oraz o.ena.h.ddza]
ć) lózpólżądzei. Rady i/jn sl sprałć plzOdśę§zęĆ ńóqaćy.h żnaDzaco

oddz]ałylyać na nodow sko
d] :n 6 ! ] i 3 RoDo in3 pod*ł€ żqDdylW puypadku dany.lr p.dany.lr d.brcWo n e

5 Pańsivadaneosolro{elrędaprzenłarzanepżezokres]Opelny.lralkaeidaruowych czą.oć] sly.żn a roku naslępneao
poroku Wktórymnaslapłozakończenespraw1]] at) napodslaweRozporządzen]aPrezesaRadyi/]nsl.Ówżdna
]3slyczr]a20]] r Wsprawe islr!l.] kaneary]nć] ]edió lyć[ lże.zówyćh łykażóW akl ólaz iśtUkć] W
spEue oĘarzacj zak€sJ,]załan]a arclr Woł z?kladowych aroio m€menlu cofnęcia zgo,]y

6 paistwadane ne oę,]ą przel|rarżane w sposób zallomalyzowany wlym ne będą podeqaó plof owańu
7 Paistra dane osobowy.h ne będa przekażywane poza Elrope]sk olrszai Gospodalćży (ol]€]mu]ąćy Unę Eulope]śla NoMegje

Lecht€nsleln ]slandę)
3 W&ązku z przervarzan em PańShva danyclr osobowyclr p.zysługu]ą Panslllu nasępdJą.e prawa

a] p6wo doslępu do swoch dany.h oEż ol.zym?n a clr kopi
l]] olawó dó śplóslówań a ip.praw an a]swoclr danych osobowy.h
c] praw. d0 oqranczeia plże
d] prauo do colł]ęca żqody w dowo nym momei. e bez wp]ywu na żqodnóść

l1óreqo dokonano na podslalv e zqody orzei ]e]coh ęciem
e] prawo Wnies enia skalqi do Pleżesa UlżędU oćhróny Dańyćh osobowych (Lr stawk 2 0o ]93Warezawa) Wsyllac] gdyUzia

P?niPan ze prz€iła2an e danyclr osobowy.lr narusza prżepLsy oqóńeqo rożpólżądzen a o óchloń e dany.]r osobowyci (RoDo)
9 Podane przez Pańshva,laiyclr osobowycn wyn ka]acyclr z lstawy o UdósĘpnańU ńlólńac] o środowsku ]ego oci.oie Udzjae

sp.ne.żenslwa W ochron e yod.Wska oraz ocenac]r oddzjałylvan a [a śro,jowsk. Jeslobówążlówe N€prżekeżane dany.h Skutkować
będze D,akem rc3iża.j ce|l o k

]0 Danełni.skodawcóWzostanąpJzeiazaiepocmolomuborqanom!plawn.nymnapódslaweplżepisówprawa
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BulłilusTtłZ SZCZONOWA
Plac P hudsk €go 1

9€_320 1,1SZcżoNóW
tel, cenlla, (0.46) 858 28 20
sekfeblal (0-46) B58 26 40

G. 6220.28.2021.JJ
IvlszczonóW, dn 2022.03.16

polegaiącego na ,,BudoWie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 4 zlokalizowanej na
części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina Mszczonów",

powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

zalącznik 1 do decyzji z dnia 2022.03j6
nl G. 6220.28.2021.JJ

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięWzięó Wymienionych
W § 3 ust, 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Września 2019 r,

W sprawie przedsięwzięć mogących znaczącn oddz.lawać na środowisko (Dz. U,
z 2019 r., poz, 1839), tj, zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami
iotowoltaicznymi, 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. 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 przedslęWzięcie będzie realizowane na części działki o nr eW, 78,
W obrębie LindóW (0028) Gmina l\łszczonóW, powiat źyrardowski, Województwo
mazowieckie, relen przeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy MszczonóW,

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego W Łowiczu Wynika, że przedmiotowe
przedsięWzięcie zlokalizowane 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 2000/60ME, którą uzasadnia się brakiem możliwoścj technicznych, W zlewni
JCWP Występuje presja komunalna, W programie działań zaplanowano działania
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są Wystarczające,
aby zredukowac tą presję W zakresie Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego §tanu, Z

charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

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.2o2'| l., poz.2373, ze zm.).
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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.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW objętych

ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2oo4 r. o ochronie przyrody (Dz, U, z 2021 r,

poz, 1o98, zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody"). Teren przeznaczony pod

inwestycję zlokalizowany jest W odległości około 11,5 km od obszaru Natura 2000 Łąki

zukowskie PLH14oo53. obszar realizacji inwestycji znajduje się W odległości około 11,3

km od korytarza ekotogicznego Dolina Bzury - Dolina Pilicy .

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

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,o MWp, 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 1545 stopni

i orientacji południowej, Panele zostaną podłączone do oddzielnych przetwornic

(inweńeróW) o łącznej mocy do 1,o MWp, zamieniających prąd stały naprzemienny

o palametrach dostosowanych do sieci publicznej średniego napięcia, Ulządzenia
przelwarzające 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 napowietżnej 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 przeznaczona do pzekształcenia, 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

zlokalizowane 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 iśrednich klasach bonitacyjnych. Jest to typowy agroekosystem,

tj. ekosystem zantropogenizowany, 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 stvvierdzono przy tym chronionych gatunkóW roślin ani chronionych siedlisk

przyrodniczych, Na terenie działki, na której planuje się zrealizować przedmiotowe

przedsięWzięcie oraz W jej bezpośredniej okolicy nie stwierdzono Występowania

chronionych ani rzadkich gatunkóW ssakóW, płazóW, gadóW oraz bezkręgowcóW, Na

rozpatryWanym terenie stwierdzono jedynie Występowanie pospolitych i szeroko
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rozpowszechnionych W całym kraju gatunkóW zwierząt. Nie stwierdzono tutaj nor, legowisk,
gniazd ptakóW (i ich pozostałości) ani innych dogodnych schronień imiejsc rozrodu
zwieżąt.

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenóW sąsiednich, lealizaąa
Wnioskowanego przedsięWzięcia nie doprowadzi do istotnego zubożenia potencjalnych
miejsc żerowania zwierząt. Drożność migracji zwierząt (lokalne korytarze migracji) nie
zostanie zaburzona m.in. ze Względu na brak zwańej zabudowy (żn, brak stykających się
ogrodzeń pomiędzy inwestycją a innymi obiektami), jak róWnież Wykonanie ogrodzenia
terenu inwestycji z siatki z przestżenią od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia,
bez podmuróWki, dzięki czemu pod ogrodzeniem nie będą istniały fizyczne przeszkody
uniemoźliwiające migrację małym i średnim zwierzętom.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięWzięcia, a także założenia
przedstawione W KlP, W opinii tut. organu, rcalizaąa i funkcjonowanie planowanej
inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony
i integralność WW. obszaru Natura 2000, jak róWnież na spójność Europejskiej sieci
Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie pzyczyni się W sposób istotny do
zmniejszenia różnorodności biologicznej terenU oraz zwiększenia Wraźliwości 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,
Wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.

B sTRz

ftEr inż. Józef Kurek
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