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pod§lawieaat.64us|,1pkt4u5Ł,3aiłUstawyżdnia3paźdzernika2008r.oudostępnianlu
inJorm.cii o środowi§ku i ie€o olbronie, udziale spo]ecz€li5twa w ochlonie środowjsła ońz o ocanach
oddzia]ylvania na środo\łiśk§ {§z, U. ! ż021 r., poz, 237]. że żm.), rwansldalai ustaWł ooś, a także § 3 u§t-

1 pkt, 89 Iit- b rorpo.rąd.s.ia nady M]nistróW 7 dnja 10 września 2019 r. Wsprawie przedsięWzięć
mo8ących znaczą(o oddziaływ.ć.ó ś.odowi§ko {Dż. U. Z 2019 r,, po.. 183r], nawiążując do Wystąpjenia
8urmislr. Mszaaonrw. . dni. 25 marca 2021 l,, .nak: 6.6220,08,2021,,lJ, ulupelnionego pisfiem z dnia
25 styc?nia 2o2? |,, o lyn saayfi żnakU, §, splawie admina3lracyjnej laiiic]awanej Wnioskigm Pane I

1_o WYdanie dćcy?]i .} środowi§kowych uwar!nkowaniach, po przeana]izowa!itr ww Wniolku wraz
ż załącż.ikami, w tym kaftą 

'nrolnaayjną 
pr!€dsięWr]ęcia,

l, wyrażah opinię, że dla przBd§ęw.ię.ja pn. o§o§p.da.otY.nie wodą w łolniatwi! tj. mallo.rcji
terenóW d.ialek 78ls, 19 i 2o/3 obręb nr 0u}6 8obrow.€, 8m. M§!cronńł-, nl. Iłnlgre
poiazeba ,żap.owadż€nie oc€ny oddzlalytłarla !a ś§a§*'!'§;,-'' , .' , '. .... ..

ll, w5łaluję na lontecrno{ć ołreilenia W decyrJ, o środowi5kol^lYch Uwarunko^rtsniech warunló{t
i wyma8rń, o kórv.h ,n§wa W tsrt. 82 ust. 1 pkt 1 lit, b u§tawy ooś orau nałoi.ni. oborłiązku
dżiałań, o których mowa w .rt. 82 rlst. 1 pkt 2 lat, b u§taw} ooŚ, i ltłr8lędnieniem ns§tĘpujących
elementów:

1J na etapie realjżacj] prżedsjęWzięcia stos.Wać sprawny l.chni.lnie spizęt 1 Unądzen]a;
2J nie slosować środków mo8ąayci żaniec?yacić 8ltjnl j !rod} pod]iemne ]ub dop.owadrić do żagrożeń

osiągnię.ia .elóW środowiskowych d'a Wód powi€.z.h§ioly.t1 itłód podżismnYch;
3] do budowY §losować m€teriały wykonane ż iwo.żyw, któIe n:e wchod7ą w reak.je .he m icż ne, przez

co mogłybY spowodować ra.'e ysz(r€.lió wód arodzi€rinY.r] ] gfuntawYcij
4] Zaplec.e budoWy, a !ł szcz.8ó|ności miBjsca po§tgj9 poja.dów i ma§.yn bud.Y/]anych, .lokalizować

W óbrqbie Uśrcrelnlone8oterałl] iżab€l!iecryć p.r§d pl?e.ió3taniefi 3i€ ,ublian{ji ropopochodnych
do 8r!ntt] 

' 
wod olaa WYposaźyć W mat€rjaly ro.payjne umóżilwiając€ Jżybkie Usvnlęc]e

eWentuilnych WyciekóW paliw;
s) W pżVpadku stwe.d2e.ia koniecżnośc' odwod.i9n]a r,ryla9ó!ł, pra.s odwgd|i€niowe prowadżić

bez konie.7ności trwil€go obniżaria poliom§ Wdd §ru.towychi d! minimum o8ranjc.Yć c7as
odwadniania Wykopu oraż o8raniczyć wplyw WW. pr€c do lerenu d.iałki ;nwestycyjnej; wodY
ż eWent!ałl.8o odWodllien]. raBospodaroWać lBodnie z obowiązU]ąaymi przepi5ami,

'i 
roba:y ziemne p.rw.d:ić w śposó' n'enar!śżrjący sto§xn!ó!ł€.!nt6§o_vrodn!chj

7} ;riętą \ł]eQ.hnią wafstwę r;en,}] {odkiid) 9klnd.wić poża or§rilańi, na których znajdują 5ię cieki
!łodne| poża telenem ża8roźonym poworżią, a lakie pa& ob§lrlań] k]arunku §pływu wód
pq,łierrai]njo§!.b do ujęć!łód pOd!iirnn,/ahj rJdklad wykory§iać w obrębie terci]u iiWeslycYjnego,
3 i€ga nndm:ar pIr€lażać !prawn]onyn} ocbioraoan ćo aarC]§poaarcwacia,

8) p§vr§tające na €l§p:e r€ili:aaji ptad5jęw.jęci. ldpad! ma8n.Ynować w §posób selektywnY,
a nastirnie aukce§ywł'e plzska7ywać do odb'o.! podmiolofi posiadajicym stosowne zezwolenia W

zakresie 8o§pod a ro V,/a n ia odpadami;
9} po\,lstające na etapae len]izaćji przed9ięWżiĘcia niezani€czysżcżone Wody opadowe ] roztopowe

odproivadżać na teleny żi€lone, \ł sposób niepo,łodujący zalewan a te.enÓW sąsiednich o.aż
nieżmjtn'aji.Y ft3n, \ł§ay.a 8runcie, W §:a2ć8ólnojd ki€runku ] ńótęzenia odpływtr ww. Wód le

U liz§} i.l]a:.]§§l
jV §l.j,,i.,,i ] l] |j.r] l]

Łlillr<i t ] 1].;: ] x,.:,,r]



UzAsAD§l€NIt

Pan lll, pismem 7 dni. 0,1 ńarca 2021 .,, wystąpil d9 B:.lrmaal.ra lvlsżczonowa 7 wnioskiern
o Wydanie decyzj; o środowi§kowych uwarunkowani8a§. Do pismn dotączono nl.in. kźńę informacyiną
praćd§ięwzię.ia,

szkodą dIa 8runtćw §ą§'edBich;
10) powierzchnię t€.eau w bezpoślednim sąsied2lwia ólrlollj §tlrdiiennego Wyprofilować W celu

zapewnienla odpłW! wód opadowych i roztopowy€h l je8a beżpoŚrednie8o sąsiedztwa oraz
utrżymywać W.rylloa.i

Na p§dstaw]e art,64 ust: pit 4 u3tawy ooś Burrnistr7 lv]s.azonowa,.{Yrtąp;t do pańslwowego

Gospodafsl\,la Wodnego Wody Poklic Dyrekto.a Zaęądt] Zlewni W łowicżu ż proślri o opin]ę dla
pżedsiQwlięcia pn. ,,Go§podrrowania Wodą W rc]nictwie ti, meliorucji te.enól"r daiałek nr 1§/5, 19 i 20/3
obręb nr 0006 Bobrowce,8m MsżczonóW".

Zamierżone przedsięwżięc]e będżie pole8alo na wyronsniu użądże.ia Wodne8o - §ttldnia gię}oroś.j40
m ppt, na dzialce nr eyl, ],9 oblęb Nr 0006 3obrowce lobecnie otwór Wie.t.icży} . ża36b3.h
eksp]oatacyjnych W i|oi(j Qnaxh = 9,6 m3/h, ur.ożljwiające8o pobór Wód pod2jem|)yai ! §tworóW

o Wydainości

{5tudnin) umo

Ivodą w ,olniclw
ór Wód

nanalióla ni!!l:łd;.ń
oaaa n,

crwartor!ędowYch w lla'd Qmaxh 9,6 m3/'! a montażem atregatu pompo
27 m ppt, Pro.iekt{,wa ne

i Qe . 9,6 m3/h,

ięWz;ęc]a
d§tawióny po.i

Plin§r^j.ne grz€dsięWżaęcie nieie5l ?aaożone na ob§ża.ach WocRa,-!ro:nych 1llb innych obsż6raah o niskim
pożjom'a t ód€runtowyćh W tyń.iedl'§iach łq8owYch orar prżY !jŚ!j, r?€k.

Prżedmrotorłe przecl§ięWzięcie z]aka]iżolvane jest W dor2ecżu lĄ/isly w obr?.lre jednolty.h cżęśc Wód
poW er2clr*iawYch 9LR!V200017258299leżiorka od źlódel dó Krast(i.

Dlr lcWP ]eżioria od źródeł do Kra9kistan ogó ny określono jako !ty, a osiągniqcie..1ó§, jlodowis (owYch

lznano 2a n]9żag,ożone, I]la przedmiotow€j ]cW WyżnóćZono derogację nź podll.wi€ art.4 ust,4
Ramówa] Dyaektywy V/odnej, tj. DyrektYwy 2o0o/60/WF, któ.ą użasadnia siĘ b],il]€fi moźiiwości
techni.i,.y.h, W żlewni]cWP Wyslępuje presja komunalna i rolnicza. W progr.rnie d7ialań 2ap]rnow..o
działania lod§tawowć, obejmU]ą(e irpcrżądkov,,ani€ 8ospod.rk]a.iekoWći. które są Wvst.lczające. aby
Zredukoy/aa pr€5ję komt]nalną W l.kresie wysta.c.ającym d13 or]ą3njĘ.;ł dobrego stanu. W plo8,anjie
dziilań .dp]ano,Jano także wllyslk]a możliwe d?ialan'a mając€ aa a§ltr ogranicż!nie presji lo1niczej tak,
óbY możl]\r9 bylo ośiągnięci€ wsk.źników ż8odnych z wa rtośda n] i dab.ago stónu. ż t]!łagijednak na czaś
njezbędny dli wdrożenia dżialai, n lrkże okre§ nieżbędny óby lrdaoźone dzjałania pl?yn]osły Wymlelne
efekty, dobry slan będzie móg1 być 05ią8nięty do roku 2027.

Nie prże\łiduje się be?pośl€dl1'e8.,]plywu przedsięWzię.ia na l|nn jai.aśaiowy i iloś[iowY wód
pcWierraha,iawYah lub podżiemnych.

Ullrać na;eżY, lź powyls.e .o.wiązanid techniczne poZwo'ą :i bel piecżyć środow]§ko Wodne prżed erfi;5]ą

s!bśtanc]i ropopochod.ych do Wód podziefinyci Telen lealiza.Ji pżedsięwr]ęc r ziokalłowinY jąst W

p.a§liłrlr. Go§podalśtWo Wodne Wody P.l§'aI
Znlrld u.rn'!rlowicz!, L]l akonomi.?la 6,99 4aOtew].?
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granicy j€dnolitej części Wód podziemnYch o €urop.js]am kodżie PLcw200065, której 9tan chemicrny ]

ilościowv okreśiono jako dobry, a osią8nięci€ celóW ś.odowi§kowlch uznano za nieża8rożon€, Wyźej

Wrkazana ]cWPd nie uzyskała odstęp5two dla osiągnięcia cB]ów środowislowych,

że wz8lędu ła §ka|ę, charakter ; Zakl€5 przedmioto\łego przedsjęwr'ęcia stwjerdzono, źe planowane

zamieizenie inwestycy;le nie będz]e st9Jrrżać żagroźeń dla osią8nięc]a c,lówś,odowiskowyci j€dnolitYch

cżęśc] wód, W tYm będr'. odbV!,la}§ 9ię w spoJób zapewniający nienaru§za1,1,}'ć prżepisów prawny€h

tjoiyczącycb ochron}, wod, olt.s!]onych w Planie gospodarowan'a Wodanli na obsu"?e dórżecta Wisiy,

planowana inwestycja leży pora ob37.1.mi WybrZsźY ! obszeram' ńo,skimi óraż poza obśżarami gólsk mi

ileśnyni,

Prżedmiotowa inwe§tYcja nie narusra un3leń WirunkóW konY5lania z wód l€8io,u Wodnego Środkowe]

WislylrozpolżądZ€nienr5/2015DyrektoraRe8ionalne8oZanąducospodalkiWodnejwW;r,śżawie-Dz,
U. Wojewód2twa Mazo].łla..kje€o po2. 3449 z póŹn. ln.).

Pfteds'ęwzjęaie żnaj.tui. się poza sileranr] och.onnvmi ujęć Wód oral pozn obsiarami ochlonnYm

zbiorników rrlód ś|ódlądo\łyC}.

Planowana inwestycja nie żnajd je §ią W or§.al:e śżcreśó]nego la8roźen:a

zaBr§żenia PoWodejowego

rym, Map

olrzvmuia;
1. Burni§lrż Mszczonowa, Plirc Pil5udskiego 1,96-320 MsrczcnóW

2. ala

Pań!rv]oWe 6ospadar!t}o Wodnć WodV Pol§k]e

ziłąd Z]eBn *t.{ii:.], !i. !kononl]c7na 6,99 40o ŁoVłcZ

l!]].] +,18 ła 5i1 50 ir..,...!l: z.]ovj .u @Wody lj.v,pl

Na pod9tawie inform3cji zawańych w karcie inlorma cyjnej nrożna stw]€ ld, ić b'ak rnoźljwo&i ły'ląpienia

odd.iałvwania o rnaalnej Wielkości lub ztożonośai. P.,edmioto!,e 
'*ed9'ęwzięcie 

zsń?" \r' fa,:§

ek.p|oat.cjiiók i w fóżie reaij:acii przY zacho!łanl!, Ddl§!ł;ednjch środ}ó§ J t§rhniŁ nie powt}l§,:,.,ł"
odóalałvt/ar Ę środowiśl,o,
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