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

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

poz.2373, ze zm.), zawiadamia, że W dniu 28 marca 2022 l. na Wniosek Prezesa
Firmy PRo VENTo ENERGIA Sp, z o,o., Wydana została decy4a znak
G.622o.16.2021.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach d|a pęedsięWzięcia
polegającego na:

,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wlaz z infrastrukturą
techniczną na działce o nr ewid. 198 w obrębie WymysłóW W Gminie

MszczonóW", powiat żyrardowski, Woiewództwo mazowieckie,

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
moźliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Uzędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj, W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godz. od 800 -1600. Z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii zpowodu covlD-19, możliwe będzie po
Wcześniejszym ustaIeniu terminu (drogą telefoniczną, eleklroniczną lub korespondencją
tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.

Niniejsza informacja oraz treśó decyzji o środowjskowych uwarunkowaniach dla
WW. pżedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości przez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacjj Publicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip,mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl. Piłsudskiego 1, oraz W miejscu realizacji inwestycji i na tablicy ogłoszeń W sołectwie
WymysłóW, gm. MszczonóW.
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1. Prezes PRo VENTo ENERG|A sp, zo.o.,
2. stlony postępowania zgodnie z ań,49 KPA,
3. ala, J.J.28.o3.2o22 r.

MszczonóW, dn- 28-03-2022 r-

otrzvmuia:



Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń:
1, UżadMieiskiW lvtszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

--ź-Prezes Pńo VENTo ENERG|A Sp, z o,o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;

3. Sołtys sołectwa WymysłóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

ne.og. 2o2ż,,)
Wywieszono dnia ... ... ... 1 :. ... .. . ... ... ..

(pieczęć ipodpis Firmy, Użędu, sołectlva)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Urząd MiejskiW Mszczonowie, Wydż, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 lvlszczonóW
sprawę prowadzi Jolanta Jackow§ka
tel,046,858 28 33
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DEcYzJA

o środowiskowych Uwarunkowaniach

Na podstawie ań,71 ust. 2pkt2, ań, 75 Ust, 1pkt4, olaz ań- 84 i ań. 85 ust, 1

UStaWy Z dnia 3 pażdziemika 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.), olaz ań- 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz, U, z 2021 r-, poz- 735,
ze zm. ), a także § 3 Ust, 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady l,4inistróW Z dnia 10 Września
2019 r, W sprawie przedsięWzięc mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z2019 r., poz, '1839), po rozpatrzeniu Wniosku
Plezesa Firmy PRo VENTo ENERG|A sp- z o,o,, ul. Grunwaldzka 4l1o, 85-236
Bydgoszcz, W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW
Wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 198 w obrębie WymysłóW W
Gminie Mszczonów", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięWzięcia
polegającego na ,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW Wraz
z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 198 W obrębie WymyslóW
w Gminie MszczonóW", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie, oraz
określam środowiskowe UWarunkowania dla WW, przedSięWzięcia:

1, Rodzaj i miejsce realizacji przedsięWzięcia

Planowane przedsięWzięcie polega na budowie farmy fotowo|taicznej o mocy
do 5 MW Wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19B W obrębie
WymysłóW W gminie lv]szczonóW, Ze Względu na Wysokie koszty inwestycyjne lnwestor
dopuszcza lealizację inwestycji do 5 etapóW, do 1 Ni]W każdy. Aby poszczególne etapy
mogły prawidłowo funkcjonowac, będą posiadac kompletną infrastrukturę techniczną,
Farma fotowoltaiczna Składac się będzie Z następujących elementóW: paneli
fotowoltaicznych, dró9 WeWnętrznych, infrastruktury naziemnej i podziemnej, linii
kablowych ener9etyczno-śWiatłowodowych, przyłącza elektroenergetycznego, stacji
transformatorowych, magazynóW energii, inwerteróW oraz innych niezbędnych
elementóW infraStruktury ZWiąZanych Z budoWą iekSploatacją parku ogniW,

całkowita poWierzchnia działki, na której realizowane będzie pIanowane
przedsięWzięcie Wynosi ok, 5,59 ha_ z Kańy informacyjnej przedsięWzięcia Wynika, że
powierzchnia instalacji Wyniesie ok. 3,62 ha, NajbliźSza zabudowa mieszkan owa
znajduje się W odległości ok, 125 m W kierunku południowĄ/m od granicy powierzchni
i nWestycyjn ej ,

2. lstotne Warunki korzystania ze środowiska W fazie realizacji i eksploatacji
Iub użytkowania przedsięWzięcia, ze §zczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych Wańości przyrodniczych, zasobóW
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natumlnych i zabytkóW oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów
sąsiednich.

Realizacja i eksploatacja pzedsięWzięcia powinna odbywać się zgodnie z założeniami
przedstawionymi W Karcie informacyjnej przedsięWzięcia, która opracowana została
w marcu 2021 l . pżez Panią
Planowane przedsięWzięcie będzie realizowane ieksploatowane z uwzględnieniem
następujących WarU nkóW:
1) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z rea|izacją inwestycji należy

dokonać kontroli terenu pod kątem Występowania gatunkóW ob.iętych ochroną i ich
siedlisk oraz analizy przepisóW z zakresu ochrony gatunkowej; kontrolę należy
prowadzić pod nadzorem przyrodniczym Specjalisty lub specjalistóW posiadających
wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych; W przypadku idenMikacji gatunku
podlegającego ochronie naleźy dokonać analizy przepisóW oraz uzyskać decyzję
zwalniającą z zakazów obowiązujących W stosunku do WW, formy ochrony
pęyfody:

2\ pżed rozpoczęciem robót sprawdzić teren budowy pod kątem obecności zwierząt i

ewentualnie przenieść je poza teren budowy W bezpieczne dla nich miejsce;
3) WsZelkie ,,pułapki" (np, głębokie Wykopy) starannie zabezpieczyć przed Wpadaniem

iuwięzieniem W nich drobnych zwierząt;
4) przed zasypaniem WykopóW sprawdzió dno pod kątem obecności W nich zwierząt,

a W przypadku stwierdzenia ewakuować je poza leren budowy;
5) do obsiania terenu lub nasadzeń W granicach inwestycji Wykorzystać rodzime

nektarodajne gatunki roślin dostosowane do lokalnych WarunkóW, kwitnące W

różnych etapach Sezonu Wegetacyjnego:
6) koszenie trawy na terenie farmy fotowoltaicznej rozpoczynać od centrum farmy W

kierunku jej brzegóW; koszenie realizować W okresie od 1 października do 1 marca;
7) ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiałóW ażurowych, bez podmuróWki

lub z podmuróWką niewystającą ponad powierzchnię terenu z minimum 10 cm
prześWitem pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią
teren u/podmuróWki;

8) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne,
9) przed przystąpieniem do robót budowlanych, na|eży zdjąć i odpowiednio

zabezpieczyć Wierzchnią Warstwy gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji
należy Wykorzystać do rekultwacji terenu;

1o)prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub W tym
okresie pod nadzorem ornitologicznym:

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

12|na|eży Tezygnować z ośWiet]enia elektrowni W porze nocne.i;
13)naleźy stosować źródła śWiatła nieprzywabiające owadóW;
,14)na etapie realizacji przedsięWzięcia prace budowlane prowadzió W porze dnia,

tj, W godzinach od 6,00 do 22.00;
15)prace realizacy.ine lvykonywać pży użyciu sprawnego technicznie spżętu,

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

,16)na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiornikóW
bezodpływowych przenośnych toalet; WW. zbiorniki systemalycznie opróżniać (nie
dopuścić do ich przepełnienja) pżez uprawnione do tego celu podmioty, a ich
zawańość Wywozić do oczyszczalni ściekóW;
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17)W przypadku zastosowania transformatoróW olejowych, transformatory należy
Wyposaźyó W szczelną misę olejową Wykonaną z materiałóW olejoodpornych
i Wodoodpornych, której pojemność umoż]iwi zmagazynowanie 110% oleju
z transformatora,

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

19)W sytuacjach awaryjnych, takich jak np, Wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe
działania W celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego 9runtu;
zanieczyszczoay grunt należy pżekazaó podmiotom uprawnionym do jego
transpońu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

2o)teren inwestyc.ii Wyposażyć W niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikóW, koszy i konteneróW do gromadzenia odpadóW;

21)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:

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

23)podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie,
eksploatowany i konseMowany W sposób prawidłowy; posiadający Ważny
przegląd;

24)teren inwestycji Wyposażyć W materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie uSunięcie
ewentualnych WyciekóW paliW;

25)utrzymywać teren inwestycji na kaźdym etapie jej realizacji W należytym porządku,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji Wymaganej do Wydania decyzji, o których mowa W ań. 72
ust. 1, W szczególności W proiekcie budowlanym, W przypadku decyzii,
o których mowa W ań. 72 ust" 1 pkt 'l, 10, 14, 'l8 i 19:

1) Planowane przedsięWzięcie po|egać będzie na budowie elektrowni słonecznej
o mocy łącznej do 5 Ni]W Wraz z infrastruktulą towalzyszącą na działce
o nr ewidencyjnym 198 W obrębie WymysłóW (0057) Gmina lv]szczonóW, powiat
żyrardoWSki, WojewódZtWo mazowieckie; instalacja ma na celu produkcję energii
elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia elektryczna;

2) Rodzaj i parametry ogniw planowanych do zastosowania Wzy realizaci)i
pżedmiotowej farmy fotowoltaicznej:

> monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
> moc panela - od 200 do 2000 Wp,
> liczba paneli; do 4500 szt, na 1 MW zainstalowanej mocy (W zależności od

mocy użytych paneli):
> do 22 500 szt. dla przedmiotowej inwestycji,
> Wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m, kąt pochylenia do t 60',
> odległośó pomiędzy rzędami paneli foiowoltaicznych - do 1o m,
> liczba inweńeróW: do 14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy:
> do 70 szt. dla przedmiotowej inwestycji,
> liczba stacji transformatorowych: do 1 stacji na ,l MW zainstalowanej

mocy: do 5 stacji dIa przedmiotowej inwestycji; należy podkreślić, iż
dopuszcza się ulokowanie W każdej stacji do kilku hansformatoróW;



> liczba magazynóW energii: do ,1 magazynu energii na 1 MW
zainstalowanej mocy: do 5 magazynóW energii dla przedmiotowej
inWeStycji;

> ze WzgIędu na Wysokie kosźy inwestycyjne lnwestor dopuszcza realizację
inwestycji do 5 etapóW, do 1 MW każdy;

3) Niezbędna infrastruktura techniczna;

- lnweńery * urządzenia energoelektroniczne montowane na konstrukcjach
paneli fotowoltaicznych pod panelami, bądź na konstrukcji niezależnej, kotwionej
bezpośrednio przy konstrukcji paneli. Przybliżone Wymiary: ok, 1 m x 1 m,

- okablowanie po stronie Dc - pomiędzy inweńerami, a panelami PV.
okablowanie będzie prowadzone W koMkach kablowych zamontowanych na
konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi, bądź umieszczone W gruncie,
okablowanie zostanie Wykonane kablami - dedykowanymi do instalacji
fotowoltaicznych.
- okablowanie po stronie Ac - pomiędzy inweńerami, a stacją
transformatorową. okablowanie po stronie Ac zoslanie Wykonane kablami
układanymi bezpośrednio W ziemi,

- Prefabrykowane stacje transformatorowe, Budynek stacji to prefabrykat
betonowy o kolorystyce neutralnej, o Wysokości do 5 m, W budynku stacji będą
znajdowały się; rozdzielnia sN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego
napięcia), transformatory - żWiczne lub olejowe; tablica pomiarowa słuźąca do
pomiaru Wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej, stacja zostanie
posadowiona bezpośrednio W Wykopie na cienkiej Warstwie betonu, Do stacji
poniżei poziomu gruntu zostaną Wprowadzone kable strony Ac nn V instalacji
oraz kabel średniego napięcia Ęczący instalację z siecią energetyki żawodowej.

- l\łagazyny mocy - zespoły baterii Znajdujących się W niewielkim budynku -
kontenerze o Wysokość do 5 m. Wewnątrz oprócz zespołu baterii, który może
magazynować energię wyprodukowaną przez instalację jest niewielki
transformator, a laże urządzenia dostosowujące parametry Wychodzącego
prądu do tego W systemie eleKroenergetycznym, Magazyny mocy nie są tMale
Atliązane z gruntem, Znajdować się będą na terenie inwestycji W bezpośrednim
bądź bliskim sąsiedztwie Stacji transformatorowych. sam magazyn mocy jest
inwestycją, która nie Wymaga uzyskania decy4l o środowiskov,/ych
uwarunkowaniach, jak róWnież nie cechuje się żadnym istotnym oddziaływaniem
na środowisko,
całkowita powierzchnia'l stacji transformatorowej i 1 magazynu energii Wyniesie
do 50 m2 , co W przypadku planowanej farmy o mocy 5 NłW daje do ok 250 m2 ,

- Dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy Służące
do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery),
elementy ochrony przed zniszczeniem i Włamaniem (czu.jniki alarmowe).

4) lnwestycja będzie polegała na montażu Wolnostojących ogniw fotowoltaicznych
Wraz z infrastruktulą (owalzyszącą o łącznej mocy do 5 MW; pzewidwana
roczna produkcja energiito ok. 5 050 NłWh rocznie;

5) Powierzchnia całkowita Wyżej Wymienione.i, działki Wynosi 5,59 ha, natomiast
maksyma!na powierzchnia zajęta pod inwestycję Wynosi 3,62 ha,

6) Teren planowanej inwestycji jest terenem zdrenowanym. Przebudowa Urządzeń
melioracyjnych będzie możliwa po Uzyskaniu stosownych zezwoleń, Siec
drenarska zostanie przebudowana W sposób zapewniający swobodny odpływ Wód
drenarskich Z terenóW sąsiednich, Wszelkie prace będą prowadzone W sposób
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zapewniający niepogorszenie i niezakłócenie spływu Wód podziemnych
i powierzchniowych na działkach iterenach sąsiednich;

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

8) Wykonywanie robót budowlanych przez uprawnionych i Wykwalifikowanych
pracownikÓW;

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

UzAsADNlENlE

Prezes Firmy PRo VENTo ENERGlA sp. z o,o,, ul,

Grunwaldzka 4110, 85-236 Bydgoszcz, złożył W dniu 01 |ipca 2021 r, Wniosek Wraz
z zalącznlkami, W Spraw]e Wydania decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach dIa
przedSięWzięcia polegającego na,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW
Wtaz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid, 198 W obrębie WymysłóW W

Gminie MszczonóW", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do 9rupy przedSięWzięć Wymienionych
W § 3 Ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady l\.4inistróW z dnia 10 Września 2019 f,

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ, U,
z 2019 r., poz, 1839), tj, zabudowa pzemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz Z towarzyszącą jej infrastrukturą,
o powier/chni zabudowy nie mntejszej niz:
a) o,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa W ań- 6
ust. 1 pkt 1 5,8 i9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r- o ochronie przyrody, lub
W otulinach form ochrony przyrody, o których mowa W ań- 6 Ust, 1 pkt 1,3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż Wymienione W lit, a;,

Planowane przedsięWzięcie będzie realizowane na działce o nr eW, 198,
W obrębie WymysłóW (0057) Gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie, Ieren plzeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty
Ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy lV]szczonóW,

Działając zgodnie z al1.64 ust, 1 pkt 1, 2 i4 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śIodowisko (DZ, u, z 2021 r-,

poz. 2373, ze zm,), Burmistrz lv]szczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W sprawie obowiąZku przeprowadzenia oceny oddziaływania Ww,
przedSięWzięcia na środowisko iW przypadku stwierdzenia takiego obowiąZku
o określenie zakresu rapońu o jego oddziaływaniu na środowisko, Regionalny Dyrektor
ochrony srodowiska W Warszawie Wyraził opinię - pi§mo znak: WooS-
1-42201145.2021.Mwo2 z dnia 29 wlześnia 2021 l-, że d|a realizacji WW,

przedsięWzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, Dy{ektor zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód
Polskich, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz, nie stwierdził potzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania WW, przedsięWzięcia na środowisko - opinia znak:
wA-zzŚ-5/35.1-615.2021.PD z dnia 25 stycznia 2021 r- (data WpłyWU do Urzędu -
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01.o2.2o22 r.). Państwowy Powiatolvy lnspektor sanitarny W Żyrardowie nie Wydał
opinii, o której mowa W ań. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l.,
poz.2373, ze zm.), odpowiednio W terminie, o którym mowaWań,64 ust.4 cyt, Wyżej
ustawy - tut. organ traktuje jako brak zastżeżeń do planowanej realizacji WW.

p rzed s ięwzięcia.

Mając na uwadze WW. opinie oraz po pżeprowadzeniu Własnej- uwzględniającej
uwarunkowania przedstawione W ań. 63 ust. ,1 ustawy,,ooś" - analizy dostarczonych
wraz z wnioskiem materiałóW, Burmistrz Mszczonowa postanowił odstąpić od
nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania prŻedsięWzięcia na
środowisko, argumentując to W odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań:

1,Rodzai i charaktervstvk

a) skali przedsi ewziecia i wielkości zaimowaneoo terenu oraz ich wzaiemnvch
orooorcii. a także tnvch rozwiazań charaktervzuiacvc h orzedsiewziecie:

Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej
o mocy łącznej do 5 MW Wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
o nr ewidencyjnym 198 W obrębie WymysłóW (0057) Gmina lvlszczonóW. Całkowita
powierzchnia działki, na której realizowane będzie planowane przedsięWzięcie Wynosi
ok, 5 59 ha, Z Kańy informacyjnej przedsięWzięcia Wynika, że powierzchnia instalacji
Wyniesie ok, 3,62 ha, W Wynjku realizacji inwestycji przewiduje się: montaż pane|i

fotowoltaicznych, montaż bezobsłUgowych abonenckich Stacji transformatorowĄ/ch oraZ
bUdynku technicznego, montaż magazynóW energii, przeprowadZenie podziemnych Iinii

energetycznych średniego napięcia, montaż infrastruktury telekomunikacyjnej
umożliwiający nadzór eksploatacyjny elektrowni, realizacja drogi dojazdowej oaz placu
montażowego, realizacja ogrodzenia zewnętrznego farmy fotowoltaicznej oraz montaż
urządzeń alarmowych. Planowany jest montaż od 4 500 szt, do 22 500 szt, paneli,

Wysokośc całkowita instalacji nad Ziemią - do 5 m, kat pochylenia do t 60o, odległośc
pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych - do 10 m, Liczba inweńeróW Wyniesie do 70
szt,, natomiast przewidywana liczna stacji transformatorowych Wyniesie max 5, Liczba
magazynóW energii: do 1 magazynu energii na 1 MW Zainstalowanej mocy; do 5
magazynóW energii dla przedmiotowej inwestycji, lnstalacja składać się będzie z paneli
PV zamocowanych na aluminiowych lub stalowych stelażach, które za pomocą kotew
będą Wbijane W ziemię lub montowane do prefabrykowanych fundamentóW wcześniej
kotwionych W ziemi,

Planowana inwestycja Zostanie zbudowana na terenach rolniczych, na których nie
Występuje Zabudowa mieszkaniowa, Najbliższy budynek mieszkalny. oddalony jest o
około 125 metróW od granicy planowanej inwestycji.

Teren lokalizacji przedsięWzięcia użlkowany jest W Większości roIniczo, podobnie jak
ma to miejsce na działkach sąsiednich, W centralnej części działki o nr ewid, 198
znajduje się las, który Zostanie pozostawiony W stanie niezmienionym, Na terenie
objętym Wnioskiem nie ma chronionych gatunkóW roślin, teren W Większości jest
zagospodarowany i poddawany corocznej uprawie rolnej, obszar inwestycji położony
jest na terenie, gdzie nie Występują Wody powierzchniowe czy okresowe mokradła.
Teren inwestycji nie jest położony W obszarze zaglożenia powodziowego, Na terenie
inwestycji iw bezpośrednim sąsiedztwie są urządzenia melioracyjne narażone na
oddziaływanie przedsięWzięcia zarówno w łazie budowy jak i eksploatacji. Przebudowa
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urządzeń melioracyjnych będzie możliwa po uzyskaniu stosownych zezwo|eń, a
Wszelkie potencjalne lowy melioracyjne, oczka Wodne czy cieki nie będą naruszone i

Zabudowane zgodnie z przepisami odrębnymi - ustawą Prawo Wodne, Pozostaną W
dotychczasowym natura|nym charakterze, lnwestycja nie Wymaga prac
odwadniających, osUszania terenu czy poborU Wody, lnwe§tycja nie będzie ingerować W

cieki i Zbiorniki Wodne. Zamierzenie nie spowoduje powstania leja depresji, nie Wiąże
Się Z realizacją głębokich WykopóW oraz ze Zmianą stosunkóW Wodnych.

b) n z ln ności kumulowania
oddzialvwań orzedsiewzieć real nVchi zrealizowanvch. dla którvch
została wvdana decvzia o środowiskowvch uwarunkowaniach.
znaiduiacvch sie na terenie. którvm olanuie sie realizacie

w obszarze oddzia an la
którvch oddziaływania mieszczą sie w obszarze oddziałvwania
planowanego przedsiewziecia w zakresie. w iakim ich oddziałvwania moqa
prowadzić do skumulowania od ń z olanowanvm przedsiewzieciem,

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie Wykorzystywanym rolniczo,
obecnie toczy się postępowanie W sprawie Wydania decyzji środowiskowej dla budowy
drugiej farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, która z|oka|izowana będzie na
Sąsiednich działkach o nr eW, 195 i 196, W kierunku Zachodnim od zakresu opracowania
(W odległości mniejszej niż 100 m od granic zakresu opracowania), ocena
oddziaływania na środowisko planowanej drugiej farmy pozwoli na okreś|enie
możliwości Wystąpienia oddziaływań Skumulowanych, ponieważ W obrębie WymysłóW,
gmina MsZcżonóW zaplanowano kilka farm fotowoltaicznych. Na|eży zauważyć, że
każda zfalm stanowió będzie odrębną insta]acje, Funkcjonowanie każdej z falm będzie
niezależne od pozostałej,

c)

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

emisii i wystqpowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji inwestycji prace budowlane, W skład których Wchodzą transpoń
i montaż elementóW farmy, Wykonywane będą Wyłącznie W porze dziennej,
a uźądzenia, maszyny i pojazdy nie będą Wykorzystywane jednocześnie i będą
Spełniały normy ochrony środowiska, silniki Wyłączane będą podczas postoju, Podczas
trwania budowy, nie Wystąpi przekroczenie dopuszczalnych poziomóW hałasu. llość
Wykorzystywanych surowcóW, materiałóW, paliw, energii i Wody zostanje określona na
etapie projektu Wykonawczego, Emisja zanieczyszczeń do atmosfery spowodowana
transpońem i montaźem elementóW Składowych instalacji, będzie tymczasowa
i krótkotrwała, Plac budowy Wyposażony zostanie W m,in, sorbenty do neutlalizacji
ewentualnych WyCiekóW substancji ropopochodnych co uchroni środowisko gruntowo
Wodne przed skażeniem. Tankowanie inaprawa pojazdóW odbywac się będzie poza
terenem inwestycji,

Ścieki bytowe gromadzone będą W szczelnych sanitariatach iregularnie odbierane
przez upoważnione firmy zewnętrzne, odpady stałe gromadzone będą selektywnie,
W WyZnaczonym miejscu W szczelnych pojemnikach uSytuowanych na terenie zaplecza
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różnorodności bioloqicznei. wvkorzvstania zasobów naturalnvch. w tvm
qlebv. wodv i powierzchni ziemi;

d)



budowy, a następnie systematycznie przekazywane odbiorcom mającym stosowne
zezwolenia W Zakresie gospodarki odpadami, Położony zostanie nacisk na
zapobieganie i minimalizację i|ości WlWarzanych odpadóW, Nie przewiduje się
powstawania odpadóW niebezpiecznych. zap|ecze budowy funkcjonować będzie
W postaci jednego kontenera, zostanie zorganizowane W odpowiedni Sposób, tak, aby
ochronić teren przed przekształceniem, Po zakończeniu prac areał Zostanie
przywrócony do Stanu pierwotnego,

Pod uwagę Wzięta zostanie obecnośc zwierząt zajmujących przedmiotowy obszar,
lngerencja W podłoźe gruntowe będzie niewielka i związana z przytwierdzeniem do
podłoża, za pomocą pionowych pali, konstrukcji Wsporczej, Prace ziemne Wykon}ryVane

będą Z uwzględnieniem ochrony środowiska gruntowo- Wodnego, Wszelkie uciąźliwości
Ustaną po zakończeniU budowy,

Podczas eksploatacji przedsięWzięcia 9enerowany będzie hałas, którego źródło
stanowic będą inweńery oraz stacje transformatorowe, znajdujące się W kontenerze,
zgodnie z zapisami zamieszczonymi W karcie infomacyjnej przedsięWzięcia nie
zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu określone W Rozporządzeniu
l\łinistra Środowiska z dnia 14 Cze|Nca 2oo7 r, W sprawie dopuszczalnych poziomóW
hałasu W środowisku (Dz, U, z 2014 l., poz. 112). Ponadto farma fotowoltaiczna
pracowac będzie jedynie W porze dziennej, zgodnie z danymi zawańymi W karcie
informacyjnej przedsięWzięcia nie zostaną przekroczone normy Ujęte W Rozporządzeniu
lV]inistra srodowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie dopuszczalnych poziomóW pól
elektromagnetycznych W środowisku (Dz. u. z 2019 l , poz- 2448\. odpady związane
z konserwacją instalacji będą na bieżąco przekazywane firmą zewnętrznym, bez
konieczności ich magazynowania na przedmiotowym obszalze. ze Względu na rodzaj
i charakter inwestycji, nie przewiduje się znaczących emisji i uciąZliwości na etapie
eksploatacji przedmiotowe] inwestycji,

e) ocenioneoo \.v oDarciu o wiedze naukowa rvzvka wvstapienia poważnvch
awarii lub katas naturalnvch i budowlanvch. p uwzolednieniu

n h substanc lls h nolo m ka n

ze zmiana klimatu:

Planowane przedsięWzięcie nie zalicza się do ZakładóW o dużym lub zwiększonym
ryzyku Wystąpienia powaznej awarii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r, W sprawie rodzajóW i ilości Znajdujących się W zakładzie
SUbstancji n iebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładU do Zakładu
o zwiększonym lub dużym ryzyku Wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz, U,
z2016 r., poz. 138)- Prowadzenie robót budowlanych oraz Wykonanie przedmiotowego
przedsięWzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami p,poż,
i bhp zminimalizuje możliwośc Wystąpienia s}4uacji awaryjnych, a także Wpłynie na
Zminimalizowanie ewentualnych skUtkóW katastrof naturalnych ibudowlanych.

f) przewidvwanvch ilości i rodzaiu wvtwarzanvch odpadów oraz ich wpłvwu
na środowisko. W DrzvDadkach dv Dlanuie sie ich Dowstawanie:

odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięWzięcia będą
odpowiednio magazynowane, W sposób bezpleczny dla środowiska, a następnie
przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

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

z przedłożoną dokumentacji Wynika, że na etapie eksploatacji planowanej inwestycji
standardy jakości środowiska będą dotrzymane,
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2, UsńUowanie orzeds
środowiska, w szcz
zdolności samoocz
naturalnvch. walor
mieiscowvch olanów zaoosoodarowania orzestrzenneoo - uwzoledniaiace:

a) obszary Wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleqaniu Wód podziemnych,
w wm siedliska łeqowe oraz uiścia rzek:

Z karty informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego W Łowiczu Wynika, że przedmiotowe
przedsięWzięcie zlokalizowane będzje W dorzeczu Wisły W obSzarze jednolitych części
Wód powierzchniowych PLRW200017272694 Korabiewka. Dla przedmiotowej JCWP
Korabiewka stan określono jako z\, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za
niezagroźone, Dla przedmiotowej JcW Wyznaczono derogację na podstawie ań, 4 ust,
4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj, Dyrektywy 2000/60^^/E, którą uzasadnia się brakiem
możliwości technicznych, W zlewni JCWP Występuje presja komunalna, W programie
działań zaplanowano działania podStaWoWe, obejmUjące Uporządkowanie goSpodarki
ściekowej, które Są Wystarczające, aby zredukowac tą presję W zakresie
Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego Stanu, Z uwagi jednak na czas niezbędny dla
Wdrozenia działań, a także okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły
Wymierne efekty, dobry stan będzie mó9ł byc osiągnięty do IokU 2021,

Uznać należy, iż po\yyższe lozwiązania techniczne przedstawione W KlP pozwolą
zabezpieczyć środowisko Wodne przed emisją substancji ropopochodnych do Wód
podziemnych, Teren realizacji przedsięWzięcia zlokalizowany jest W granicy jednolitej
części Wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan chemiczny
j ilośCiowy określono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za
niezagrożone, Wyżej Wskazana JcWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągniecia ce|óW
środoWiskoWych,
Nie przewiduje się bezpośredniego Wpływu przedsięWZięcia na stan jakościowy
i ilościowy Wód powierzchniowych,
Ze WzględU na skalę, charakter izakres przedmiotowego przedsięWzięcia stwierdzono,
że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać Zagrożeń dla osiągnięcia
celóW środowiskowych jednolitych części Wód, W tym będzie się odbywało W sposób
zapewniający nienaruszalnośó przepisóW prawnych dotyczących ochrony Wód,
określonych W rozpoządzeniu Rady l\y'inistróW z dnia 18 pażdzielnika 2016 r, W sprawie
PIanu gospodarowania Wodami na obszaęe dolzecza WiSły z dnia 28 listopada 2016 r,

Planowane przedsięWzięcie nie będzie położone na obszarach Wodno błotnych lub
innych obszarach o niskim poziomie Wód gruntowych W tym siedliskach łęgowych oraz
przy ujściu rzek,

obszary wvbrzeżv i środowisko morskie:

Pżedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszaami wybżeży
i obszarami morskimi,

c) obszary qórskie lub leśne

Przedmiotowe pżedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi
i W sąsiedztwie terenóW leśnych,

d) obszarv obiete ochrona, W tvm strefv ochronne uieć Wód i obszarv
ochronne zbiorników wód śródlądowych.

b)

9



z przedłożoną dokumentacji Wynika, że przedsięWzięcie Znajduje się poza strefami
ochronnymi Ujęc Wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikóW Wód śródlądowych,
PIanowana inwestycja nie znajdUje Się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Wynikającym z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych
Eek.

e) obszarv wvma soecialnei ochronv ze wzqledu na wvsteDowanie
roślin i zwie lu b sied|isk rodni

obietvch ochrona. W tvm obszarv Natura 2000 oraz oozostałe obszarv

P|anowana inwestycja zloka|izowana będzie poza granicami obszaróW podlegających
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (l-j. Dz- U. z
2021 r. poz.,1098, zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody"), Najbliższym obszarem
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska
PLH140003 oddalony o ok.7,2km od terenu planowanego przedsięWzięcia, Najbliższy
koMarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury - Dolina Pilicy KPnc-
21B) z|okalizowany jest W odległości ok, 11,2 km W kierunku zachodnim od terenu
inwestycji. PrzedsięWzięcie nie ingeruje W siedliska naturalne i półnatura|ne mogące
stanowic chronione Siedliska przyrodnicze isiedliska 9atunkóW objętych dyrektywami -

ptasią i siedliskową, lnwestycja realizowana będzie na gruntach rolnych znajdujących
się W sąsiedztwie terenóW Stanowiących mozaikę gluntóW użytkowanych lolniczo
iterenóW leśnych-
W centralnej części działki o nr ewid. 198 znajduje się las, który zostanie pozostawiony
W stanie niezmienionym, Z uwagi na Stopień przekształcenia miejsca inwestycji oraz
je9o otoczenia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddZiaływania
na środowisko ze Względu na uwarunkowania plzylodnicze nie jest konieczne,
Biorąc pod uwagę Zakres i lokalizację przedsięWzięcia, realizaąa i funkcjonowanie
planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływac na przedmioty
ochrony iintegralnośc obszaru Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oraz
na Spójność EuropejSkiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, Ponadto, realizacja inwestycji
nie pzyczyni się W sposób istotny do zwiększenia Wrażliwości elementóW środowiska
na Zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie Wpłynie
znacząco ne9atywnie na siedliska łęgowe,
Kontrola terenu pod nadzorem przyrodniczym przed przystąpieniem do prac
przygotowawczych pozwoli ograniczyć do minimum szkody Wśród gatunkóW
podlegających ochronie oraz Wyegzekwowac stosowanie przepisóW prawa z zakresu
ochrony gatunkowej, W przypadku gatunkóW objętych ochroną ścisłą, gatunkóW ptakóW
oraz gatunkóW Wymienionych W załączniku lV dyrektywy Rady 92l43lEwc z dnia 21
maja 1992 r, W sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikią fauny iflory muszą
byc spełnione konieczne Wymogi nadrzędnego interesu publicznego, W tym Wymogi o
charakterze społecznym lub gospodarczym lub Wymogi związane z korzystnymi
skutkami o podstawowym Znaczeniu dla środowiska, Wnikliwa analiza możliwości
realizacji planowanych działań W kontekście przepisóW dotyczących ochrony
gatunkowej i możliwości uzyskania delogacji leży W gestii lnwestora, Jednocześnie
informuje się, że zgodnie z ad-. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez
zezwolenia lub Wbrew jego Warunkom nalusza zakazy W Stosunku do roślin, zwierząt
lub grzybóW objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny, Warunki
określone W sentencji niniejszej decyzji ograniczają ryzyko nieumyślnego Zabijania
zwierząt podczas Wykonywania prac budowlanych, Warunek okfeślony W pkt l1,5)

niniejszej decyzji postawiono W celu uatrakcyjnienia terenu farmy dla owadóW, których
rozwój uzależniony jest od obecności roślin nektarodajnych, odśrodkowe koszenie ma
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obszary, na których standardy iakości środowiska zostały przekroczone
lub istnieie prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

z karty informacyjnej przedsięWzięcia nie Wynika, aby W rejonie inwestycji
Występowały obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
lUb istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

s) obszarv o kraiobrazie maiącvm znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeoloqiczne

Z kańy informacyjnej pżedsięWzięcia Wynika, że W rejonie planowanego
pzedsięWzięcia nie Występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne
ikulturowe.

h) qestość zaludnienia

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

i) obszarv Drzvleqaiace do iezior

Na terenie planowanej inwestycji iWjej najbIiższej okolicy nie Występują leziofa.

i) uzdrowiska i obszarv ochronv uzdrowiskowei

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

Wody i obowiązuiące dla nich cele środowiskowe

Teren realizacjj przedsięWzięcia zlokalizowany jest W glanicy jednolitej części Wód
podziemnych o eUropejskim kodzie PLGW200063, któĘ stan chemiczny iilościowy
określono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za niezagfożone_
W analizowanym przypadku nie przewiduje się oddziaływań na jednolite części Wód
podziemnych, Ze Względu na skalę, charakter izakres przedmiotowego przedsięWzięcia
stwierdzono, że planowane Zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać Zagrcżeń d|a
osiągnięcia celóW środowiskowych jednolitych części Wód, W tym będzie odbywało Się
W sposób zapewniający nienaruszalnośc przepisów prawnych dotyczących ochrony
Wód, określonych W lozporządzeniu Rady MinistróW z dnia 18 pażdziernika 2016 r, W
sprawie planu gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza WiSły z dnia 28 listopada
2016 l.

3) Rodzai, cechv i ska
dok
uryn!łąiąec zi

0

1]

na celu odstraszanie i przepędzanie drobnych Zwierząt na czas prac ogrodniczych,
Późne koszenie, po okresie kwitnienia, ma na celu Umożliwienie swobodnego
rozsiewania się gatunkóW roślin Występujących na terenie farmy, Pozostawienie
prześWitu pod tMałym ogrodzeniem dzjałki umoźliwi swobodną migrację drobnych
zwierzą| przez teren inwestycji. Warunek określony W pkt l1,8) niniejszej decyzji
nałożono W celu ograniczenia liczby ewentualnych kolizji ptakóW z pane|ami
fotowoltaicZnymi.

k)



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

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięWzięcia ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca jego realizacji.

b)transqraniczneEo charakteru oddziałvwania przedsiewziecia na
Doszczeqólne elementv przvrodnicze

ze Względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie Wystąpi
transgraniczne oddziaływania na środowisko.

c) charakteru. wielkości. intensvwn ci i złoźoności oddziałvwania.
z uwzolednieniem obciażenia istn acei infrastrukturv technicznei oraz
Drzewidvwaneqo momentu rozpoczęcia oddziaływania

Ze Względu na charakter iskalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości
Wystąpienia oddziaływań o znaczną Wielkości lub złożoności. Planowane
przedsięWzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziałvwania

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

e) czasu trwania, czestotliwości i odwracalności oddziaływania

oddziaływania powstające na etapie realizacji przedSięWzięcia będą krótkotrwałe
i odwracalne, W fazie eksploatacji będą powstawaly oddziaływania zwiąZane z emisją
hałasu isubstancji do powietrza oraz powstawaniem odpadóW iściekóW, Zastosowane
rozwiąZania techniczne i organizacyjne zmin]malizują oddziaływanie na środowisko,

f) powiazań z innvmi przedsiewzieciami. W szczeqólności kumulowania sie
oddziałvwań przedsiewzieć reali nvch i zrealizowanvch. dla którvch
została wvdana decvzia o środowiskowvch uWaru nkowaniach.
znaiduiacvch sie na terenie, którvm Dlanuie sie realizacie

s cl oraz w obszarze oddzi la
którvch oddziałvwania mieszczą
Dlanowaneqo przedsiewziecia - w kresie

sig W obszarze oddziaływania
w iakim ich oddziałvwania

moqa orowadzić do skumulowania odd ziałvwanz lanowa nvm
pE9c§,i9!Ęię9!9!!!:

z uwagi na charakter planowanego przedsięWzięcia, polegającego na budowie
pierwszej farmy fotowoltaicznej W rejonie zachodniej części Wymysłcwa, jego realizacja
nie WŃnie na zwiększenie oddziaływań skumulowanych W Ęonie inwestycji.

s) moźliwość oqraniczenia oddziałvwania:

zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji
planuje Się zastosowanie rczwiązań minimalizujących WpłyW planowanego
przedSięWzięcia na środowisko.
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W celu minimalizacji niepożądanych zjawisk jakie mogą pojawió Się W związku
z budoWą elektrowni słonecznych oraz jej eksploatacją zostaną zaStoSoWane działania
ograniczające negatywny WpłyW inwestycji na środowisko:

> planowaną inwestycję zlokalizowano na terenie niezabudowanym,
; Wszystkie uciążIiwe oddziaływanie na ślodowisko izdrowie ludzi W trakcie

realizacji robot oraz eksploatacji nie będzie Wykraczało poza teren inwestycji -

prace będą prowadzone od godziny 6,00 do 22,00;
> zlokalizowanie placu budowy i jego żaplecza z uwzględnieniem zasady

minimalizacii zaięcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
> Wykopy powstające na etapie budowy elektrowni słonecznej będą ścinane

i łagodzone W celu umożliwienia Swobodnego opuszczenia WykopóW przez
drobne zWierzęta,

> pomimo zastosowań o których mowa powyżej planuje się zabezpieczanie
WykopóW przed możliwością dostawania się do nich zanieczyszczeó związanych
z pracami budowlanymi, a Iakże wzed przedostaniem się do nich małych
zwierząt (płazów, gadóW i małych SsakóW); Wykopy będą otwierane
i prowadzone W sposót, bezpieczny dla zwierząl - brzegi Wykopu będą ścięte
W sposób umoźliwiający Wydostanie się Z nich małych zwierząt (W tym płazóW),

W celu zminimalizowania Wpływu prac na gady, płazy i małe zwierzęta pracownicy
budowlani zostaną zobowiązani do kontroli WykopóW, niezwłocznego ich zasypywania,
a w razie stwierdzenia W nich zwierząt, do ich uwolnienia, z zachowaniem należytej
staranności:

> Wykonywanie robót budowlanych W porze dziennej, ewentualne Uciążliwości
akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, będą minimalizowane
popzez stosowanie uządzeń i maszyn spełniających poIskie normy
Z Wykluczeniem prowadzenia prac związanych ze znaczną emisją hałasu
W porze od 18,00-22,00;

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

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

substancji ropopochodnych;
> Wdrożenie (na etapie budowy) systemu segregac.ii odpadóW ,,u żlódła" z

maksymalnym odzyskiem odpadóW surowcowych i uwzględnieniem zasad
postępowania Z odpadami niebezpiecznymi, odpady będą zagospodarowane
zgodnie Z przepisami ustawy z dnia 'l4 gIudnia 2012 r. o odpadach;

} rezygnacja z oświetlenia elektrowniw porze nocnej:
> ograniczenie Wykorzystania źródeł śWiatła poprzez stosowanie źródeł światła

nieprzywabiającego owady;
> regularna kontrola WykopóW i uwalnianie Uwięzionych W nich zwierząt na etapie

realizacji inwestycji;
> użycie do ewentualnego obsiewu terenu WyĘcznie rodzimych gatunkóW roślin;
> rczygnaąa ze stosowania nawozóW sztucznych ichemicznych środkóW ochrony

roślin (powierzchnia pomiędzy rzędami paneli);
> pozostawienie minimum 10 cm Wolnej przestżeni pomiędzy ogrodzeniem, a

powierzchnią gruntu pozwalającej na swobodną migrację płazóW i małych
ssakóW;

> prowadzenie Wykaszania roślinności na terenie farmy po 1 sierpnia (kierunek
koszenia odbywaó się będzie od centrum działki W kierunku jej brzegóW).
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obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa (znak: G-6220.16-2021-JJ z dnla 12
|ipca 2021 r,) o WszczęciU postępowania administracyjne9o, poinformowano Wszystkie
osoby będące §tronami W postępowaniu o możliwości zapoznania Się
z aktami sprawy oraz moźliwością składania UWag i WnioSkóW, lnfomację
o p]anowanym przedsięWzięciu podano do publicznej Wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej W siedzibie Urzędu Ni]iejskiego
W Mszczonowie ina tablicy ogloszeń W sołectwie WymysłóW oraz na Stronie
internetowej Urzędu (BlP), W pokoju nr 5A Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu
l\i]iejskiego 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 j62021 .JJ z dnia 10.02.2022 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 Wpłynęły. Biorąc
powyższe pod uwagę postanowiono jak W sentencji-

od niniejszej decyzji służy odwołanie do samorządowego KolegiUm
odwoławczego W Warszawie, Za pośrednictwem BUrmistrza l\,4szczonowa W terminie
14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, strona może zrzec się prawa do Wniesienia
odwołania, Zrzeczenie Się prawa do Wniesienia środka odwoławczego przez Wszystkie
strony postępowania uplawnione 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,

tsU

nna podps osoby upoważń óńejdó
Ri;;L

Adnotacia dotycząca oplaty skarbowej :

Zgadnie z an. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 16 ]istopada 20a6 r. a apłacie skańawej(Dz U z2021 r., poz 1923)
a.aż cżęści 1 us! 15 za!ącznika da \\M ustawy. opłata skańóWa za Wydanie .1ecyzjj a śradawiskDwych
uwalrnkowanjach żgody na realiżac]ę pżedsięWżiecta W wysokoścj 2a5a0 z1 (słownie: dweście p]ęć złatych
iOa/laj graszy) została uszcżona na konta użędu Mjejskiega W Mszczono\\lia dnru 25.052a21 r. z adnotacją
.ppłata skańowa - decyzja środowjskowa Powyższą adnotację a ujszczenju opłaty skarbawej dókanała w dnnr
28.03 2a22 r Jolanta Jackawska gJówny specjaljsta W Wydziale Gaspoclal'Ki Gmn,nej Użędu Micjsklego

glEŁmuia:
1. - Prezes Firmy;
2, strony Postępowania - ań.49 KPA;
3. ala. J.J.28.o3.2022 r.

n
![
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zalączniki:
1. charakterystyka przedsięWzięcia,



Do wi oscl:
1 , Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

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

2, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów,

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

OBOWĄZEK lNFORMACYJNY

Na podslawie ad 1 3 t]śt. 1 l 2 Rożpożądzenia Padamentu EurcPej§kiego i Rady (UE) 201 6/679 z 27 kwetn]a 2016 l, W spraw e
ochrony osób nzycznych WźWążkU ż pżeteżżaniem danych osobowych iW splawie §Wobodnego pżepłyryU takich danych oraz
uchylenia dyrektyvw 95/46^łE (Dż. U, UE. L, ż 2016 r, Nr 1 1 9, s,1 ze zm,) - daiej: .RoDo" infomlję że:

1 Adm n śtrelóleń Pańśtwa danych osobowych ]est Gmina Msżczońów lepleżentowana pęez Burmislża iłsżczonowa
(adres PacP]sudskego196320 lr,lszćzóńóW. e_mal: Urżąd m e]sk@mszczonow p te kontakiowy: +48 46 858 28

2 Adm n śtalól Wyzńaeył ]nspeklora ochrony Danych. z któryń ńó9a sę Pańśtwó kontaklować We Wszystkch sprawach
doiyczących przelważan a dańych osobowych ża pośrednichłem adresu eńai ńspektor@cb24p ub psemnie na
adles Adm n stlatora

3 Pańsh,a dane osobowe będa plzebłarżane W ceu wydania decyż] o śrcdowskow}ćh Uwaluńkowańiach zgódne z

4 PódslaW. p6w.a do plżelwarzania danyclr oSobowych
al ad 6Uśl ,] rt cRoDo
b) lstawa ż dna 3 pażdzeraka 2008 . o Udóstępnian! nfómac] o środowisku i]ego ochrone udzae

śpółeczeństwa W ochronie środowska oraz ocenach oddzaływżńia ńa śródowśko
c) .ożpozadzeńie Rady MlnisllóW zdna]OWęeśna2019l Wsp@Me pżedsewżeć ńogącyćh żńaeaco

oddz aływac na srodóWiśkó.
d) .ń 6 Uśt ] it a RoDo (na podstawe zgody)W przypadku danych pódżńyóh doblowo ń e

5 Pańśhładżńeósobówebedąprżetważaneprzezokres]Opełnychaikajendarzowyclr.iżącod]śtyżńarókuńasiępńe9ó
po rok! W któryń nżśtąpło żakońdenie spraw (]] at). na podstawe Rozporządzena Prezesa Rżdy lMiń]śtróW z dń a
]8 slycznia 20]] l W śpraMe nstlukc] kai€lary]nej jedno tyclr rzecżowyclr WykżzóW akt oEz insllukó] W

sp.aw e organiżać] izakreśU dżiałania a rch WóW zakladowych a bo do mement! ćóiń]ęóż zaódy
6 Pańslwa dańe ń e będą przehvarżane W sposób zaulomatyżowany wtyń ńe będą podlegać pronlóWaniu
7 PańsŃa dane osobowyclr n e będą pżekażywa.e póża Eulopejski obszar cospodarey (obe]muiąćy Ui e Eulópe]śką.

Norweg ę. Lechtenste n lsandię)
8 Wżwiażku ż pźelwarzanem PańsNva danych osobowych plzyśłUgU]ą PaństWU następujące prawa

a) prawo doslępu do sWóch dany.h oraż otżymania ćh kop i

b) prawo do sprostowai a (pop6W]an a)sWó ćh danych ósobówych
ć) prawo do ogran czenia przetwarzan a danych osobowych
d) prawo do coinięca zgody W dówó]nym mońence beż Wpływu na zgodność

ż prawem przetwaPan a kiórego dokonano na podstawe zgódy pżed jejcofi ecem
e) pEwo skalg do Prezesa Urżedu ochrcny Danyćh ośobowych

(u stawk 2 00 193 Walśzawż) W sytUac] qdy Użna Pani/Pan ze przetvvarżan e danych osobowych narusza
prżepsy oqó nego rożporządzenia o ochróńie da.yćh osobóWych (RoDo)

9 Podane przez PańsŃa danych osobowych Wyń]kaiącyćh z Usiawy ó Udostepnianiu iniolmacji o ś.odowsk! i]ego
ochrón e Udża e społecżeńshła W ochron e srodowiska oraz ocenach óddz.]yW.ń ż nż śródowśko ]esl obowiążkowe
N eprźekazań€ danych skutkować bedżie brak em realzacjice u. o ktorym mowż W pUńkóe 3

10 Danewnoskod2wcówzóśtańąpżekaża.epodmolóm!borganomUplawnionymnapodstawepuepsóWpr.w€
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charakterystyka planowanego przedsięWzięcia
polegającego na ,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW Wraz

z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 198 w obrębie Wymysłów w Gminie
Mszczonów", powiał żyrardowski, Woiewództwo mazowieckie,

zgodnie z ań. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.2o2'| l., poz.2373, ze zm.J,

załącznik 1 do decńiz dnia2022.o3.28
fi G, 6220.16.2021.JJ

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

W sprawie przed§ięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U,
z 2019 l., poz. 1839), tj, zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, w(az 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 ,]-5, B i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub W otulinach form
ochrony przyrody, o których mowa W art, 6 ust. 'l pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż Wymienione W lit, a,.

Planowane przedsięWzięcie będzie realizowane na działce o nr eW, 198 W obrębie
WymysłóW (0057), Gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami miejscowego
planu zagoSpodarowania przestrzennego Gminy [łszczonóW,

PIanowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW
podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (t,j,

Dz- U- z 2021 r, poz- 1098, zwanej dalej 'ustawą o ochronie przyrody"), Najb|iższym
obszarem EUropejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska
PLH]40003 oddalony o ok- 7,2 km od terenu planowanego przedsięWzięcia. Najbliższy
korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadIokalnym (Dolina Bzury - Dolina Pilicy KPnC-21B)
zlokalizowany jest W odległości ok, 11,2 km W kierunku zachodnim od terenu inwestycji,
PrzedsięWzięcie nie ingeruje W siedliska naturaIne i półnaturalne mogące stanowic
chronione siedliska przyrodnicze isjedliska gatunkóW objętych dyrektywami - pta§ią i

siedliskową, lnWestycja realizowana będzie na gruntach rolnych znajdujących §ię W
sąsiedztwie terenóW stanowiących mozaikę gruntóW użytkowanych rolniczo
iterenóW Ieśnych,
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W centralnej części działki o nr ewid, 198 znajduje się las, który zostanie pozostawiony W

stanie niezmienionym, Z uwagi na stopień przek§ztałcenia miejsca inwestycji oraz jego
otoczenia uznano, że nałożenie obowiąZku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko ze Względu na uwarunkowania pzyrodnicze nie jest konieczne,
Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przed§ięWzięcia, realizaąa i funkcjonowanie
planowanej inwe§tycji nie będzie znacząco negat}ryVnie oddziaływać na przedmioty
ochrony i integralność obszaru Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oraz na
spójnośc Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, Ponadto, rea|izacja inwestycji nie
przyczyni się W sposób istotny do zwiększenia Wrażliwości elementóW środowi§ka na
zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie Wpłynie
znacząco negatywnie na siedliska łęgowe,

Z kańy informacyjnej pfzedsięWzięcia 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 JcWP
Korabiewka stan określono jako zły, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za
niezagrożone, Dla przedmiotowej JcW Wyznaczono derogac]'ę na podstawie ań, 4 ust, 4
Ramowej Dyrekt!Ąły Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60^łE, którą Uzasadnia się brakiem
moźliwości technicznych, W zlewni JcWP Wy§tępuje 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 Wdrożenia działań, a
także okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły Wymjerne efekty, dobry stan
będzie mógł byc osiągnięty do roku 2021,
Planowana inwestycja zostanie zbudowana na terenach rolniczych, na których nie
WystępUje zabudowa mieszkaniowa, NajbIiższy budynek mieszkalny, oddalony jest o około
125 metróW od granicy planowanej inwestycji.

Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej
o mocy łącznej do 5 MW Wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
o nr ewidencyjnym 198 W obrębie WymysłóW (0057) Gmina lvlszczonóW. całkowita
powierzchnia działki, na której realizowane będzie planowane przedsięWzięcie Wynosi ok,
5,59 ha. Z Kańy informacyjnej przedsięWzięcia Wynika, że powierzchnia instalacji Wyniesie
ok, 3,62 ha, W Wyniku realizacji inwestycji przewiduje się: montaź paneli fotowoltaicznych,
montaż bezobsługowych abonenckich stacji transformatorowych oraz budynku
technicznego, montaż magazynóW energii, przeprowadzenie podziemnych linii
energetycznych średniego napięcia, montaż infrastruktury telekomunikacyjnej
umoż|iwiający nadzór eksploatacyjny elektrowni, realizacja drogi dojazdowej oraz placu
montażowego, realizacja ogrodzenia zewnętrznego farmy fotowoltaicznej oraz montaż
urządzeń alarmowych, Planowany jest montaż od 4 500 szt, do 22 500 szt. paneli.
Wysokośc całkowita instalacji nad ziemią - do 5 m, kat pochylenia do i 60", odległość
pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych - do 10 m, Liczba inweńeróW Wyniesie do 70
szt,, natomiast przewidywana liczna stacji transformatorowych Wyniesie max 5, Liczba
magazynóW energii: do 1 magazynu energii na 1 MW zainstalowanej mocy, do 5
magazynóW energii dla przedmiotowej inwestycji, lnstalacja składac się będzie z paneli PV
zamocowanych na aluminiowych lub stalowych stelażach, które za pomocą kotew będą
Wbrane W ziemię lub montowane do prefabrykowanych fundamentóW Wcześniej
kotwionych W ziemi,



Faza rea|izaąi inwestycji - faza budowy, z punktu Widzenia ochrony powietrza, będzie
Wiązała Się z emisją niezorganizowaną spalin z silnikóW pojazdóW i maszyn
tech nolog icznych, W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń będzie miała
charakter czasowy i lokalny, Z uwagi na niewielką emisję substancji do atmosfery z
planowanego przedsięWzięcia nie przewiduje się ograniczenia emisji za pomocą
dodatkowych urządzeń,

łace przy budowie analizowanej instalacji Wykonywane będą pzez firmę zewnętrzną,
Wytwarzane W trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane W

kontenerach W miejscach do tego przeznaczonych, lV]iejsce magazynowania odpadóW
budowlanych będzie Wynikac z organizaąi placu budowy Wykonawcy, Na obecnym etapie
nie jest możliwe określenie dokładnego miejsca ich składowania. odpady będą
magazynowane zgodnie z Wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 l- o odpadach.
Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie
to niemożliwe, będą przekazane do unieszkodliwienia. odbiorcy odpadóW będą
sprawdzani pod Względem posiadanych pozwoleń zgodnie z ustawą o odpadach.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głóWnie z taką
organizacją placu budowy, aby na jego terenie iW okolicy nie pozostały resztki materiałóW
budowlanych, które mogą powodowac zanieczyszczen e gruntu oraz Wody, W trakcie
budowy podjęte będą działania zmierząące do zapewnienia należytego stanU
technicznego Wykorzystywanych maszyn i urządzeń W celu zminimalizowania możliwości
Wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna), Wytwarzane W trakcie budowy
odpady komunalne i budowlane będą składowane W miejscach do tego Wyznaczonych, W
przypadku zastosowania transformatora olejowego Wyposażony on będzie W szczelną
mi§ę olejową, mogącą pomieścić 100 % ilości oleju znajdującej się W transformatorze, W
tej pojemności uwzględnia się całkowity Wyciek oleju oraz pĘny z akcji gaśniczej, Ponadto
transformator podlegał będzie okresowym przeglądom celem Wykrycia ewentualnych
usterek i nieszczelności, Plac manewrowy, który będzie róWnież zapleczem budowy będzie
zbudowany identycznie jak droga, lnwestor rozważa Wykonania tego zap|eaza, wzy użyciu
jednego z trzech materiałóW: 1) płyty betonowe, 2) nawierzchnia żWirowa, 3) kruszywo
łamane na podsypce piaskowej. Powierzchnia zaplecza budowy Wyniesie ok, 200 m2 ,

Jego loka|izacja obecnie nie jest możliwa do ustalenia, a|e z całą pewnością nie będzie
zlokalizowany W obrębie koron drzew oraz W pobliżU ciekóW i zbiornikóW Wodnych, Plac
będzie Wyposaźony W sorbent pochłaniający substancje ropopochodne, Nie planuje się
realizacji czynności uzupełnienia paliwa na terenie realizacji inwe§tycji, W przypadku,
gdyby zaszła taka potrzeba, czynność dokonywana będzie W miejscu oznaczonym jako
zaplecze budowy, W miejscu utwardzonym oraz pokrytym sorbentem Wchłaniającym
substancje ropopochodne,

W trakcie realizacji inwestycji Woda na cele socjalne i porządkowe będzie dowożona W
beczkowozie, W przypadku zapewnienia Wody pitnej na teren budowy zostanie
sprowadzona odpowiednia ilość Wody butelkowanej,

Ścieki powstałe podczas budowy będą bezpośrednio odprowadzane do szczelnego
zbiornika Tol Tol i następnie Wywożone Wozem asenizacyjnym do oczyszczaIni ściekóW,

Ponadto zachowana zostanie naturalna rzeźba terenu, Teren zostanie pokryty rodzimymi
gatunkami traw, Projekt budowlany dla planowanej elektrowni fotowoltaicznej zostanie
uzgodniony z Właściwymi spółkami Wodnymi gospodarującymi na terenie objętym
inwestycją. W przypadku kolizji elementóW planowanej instalacji z urządzeniami
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drenarskimi zrealizowane zostaną pod nadzorem spółki Wodnej stosowne prace
inżynieryjne mające zapewnić ciągłość instalacji. W razie uszkodzenia infrastruktury
melioracyjnej bądź drenarskiej W trakcie trwania prac inwestor dokona zgłoszenia tego
faktu do stosownych organóW, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka, obecnie nie
jest znany inwestorowi poziom Wód gruntowych na terenie inwestycji, Ze Względu na brak
głębokich fundamentóW nie przewiduje się napływu Wód gruntowych do WykopóW pod
planowane linie kablowe, Ponadto W takim przypadku nie ma konieczności ich
odpompowania, a prace mogą być Wykonwane W Wykopie częściowo zalanym. W razie
konieczności zostaną przeprowadzone badania geologiczne gruntu, określające jego
nośność oraz poziom zwierciadła Wód gruntowych.

zgodnie z all. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t,j. Dz. U. z
2020 l. poz. 1219 z póżniąszymi zmianami) nie przewiduje się, iż eksploatacja instalacji
powodować będzie przekroczenia standardóW jakości środowiska. Jak Wskazano Wprost W
przywołanym przepisie standardy, jakości środowiska dotyczą jedynie etapu eksploatacji
instalacji, zgodnie z ań. 142 Wielkość emisji z instalacji lub urządzenia W Warunkach
odbiegających od normalnych powinna Wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i

nie może Występowaó dłużej niż jest to konieczne, Niniejszy przepis Wskazuje ponadto, iż
Warunkami odbiegającymi od normalnych są W szczególności: rozruch, awaria olaz
likwidacja.

Na etapie budowy minimalizację emisji hałasu można uzyskać dzięki zastosowaniu
poniższych fozwiązań,.

- Wykonawca prac budowlanych Winien Wprowadzić najmniej uciążliwą akustycznie
technologię prac budowlanych,

- Prowadzenie prac W miarę możliwości Wyłącznie W godzinach pomiędzy 6.00 a 18,00, -
Wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać Wymagania
określone W rczpolządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r, W sprawie
zasadniczych Wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń W zakresie
emisji hałasu do środowiska,

- Przygotować informację do okolicznych użytkownikóW terenu o planowanych pracach
budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich przeprowadzeniem.

zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania przestrzennego gminy
l\łszczonóW oraz danymi Narodowego lnstytutu Dziedzictwa (geopońal) na pęedmiotowej
nieruchomości brak jest zabytkóW i stanowisk archeoIogicznych,

Teren planowanej farmy fotowo|taicznej zostanie zabezpieczony poprzez zastosowanie
aźurowego ogrodzenia, które zostanie skonstruowane tak, aby nie zaburzać dyspersji
zwierząt. Dzięki konstrukcji ogrodzenia, pomimo realizacji zamierzenia, W dalszym ciągu
moźliwa będzie migracja drobnych organizmóW pżez teren inwestycji. W celu ułatwienia
migracji małym iśrednim zwierzętom, planuje się założenie ogrodzenia terenu na
Wysokości ok. 20 cm od gruntu. Zamierza się przeprowadzać kontrole stanu technicznego
ogrodzenia, aby nie dopuścić do przedostawania się na teren przedsięWzięcia Większych
zwierząt, Ponadto planuje się także położenie podziemnych linii elektroenergetycznych,
Elektrownia nie zawiera żadnych ruchomych elementóW, które mogłyby powodowac
śmieńelność zwieżąt, a pod paneIami W dalszym ciągu możliwe będą lęgi ptakóW,
Rozpoczęcie prowadzenia prac ziemnych nastąpi poza sezonem lęgowym ptakóW oraz
kluczowym okresem rozrodu gatunkóW dziko Występujących zwierząt (tj. przed 1 marca i
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po 31 sierpnia) lub po sprawdzeniu terenu przez ornitologa maksymalnie na 2 dni przed
zajęciem terenu i Wykluczeniu akt}"Wnych lęgóW ptakóW olaz lozlodu zwierząt na terenie
inwestycji, Pielęgnacja mura\Ąry planowana jest po 1 sierpnia, Prace mające na celu
Wykaszanie traw i pozostaĘ roślinnoścj będą prowadzone od centralnej części farmy
fotowoltaicznej W kierunku zewnętrznym dla zminimalizowania możliwościzagrożenia zycia
małych Zwierząt, W tym ptakóW, W ramach ochrony różnorodności biologicznej Polski
planuje się ob§iać teren inwestycji rodzimymi gatunkami traw, tak by nie Zwiększac areału
Występowania gatunkóW obcych, inWazyjnych lub pozostawić go do naturalnej sukcesji. W
ramach zabezpieczenia terenu, podczas prowadzonych plac przewiduje się regularną
kontrolę terenU, a zwłaszcza Wszelkich WykopóW pod kątem ewenlualnego uwięzienia W

nich drobnych kręgoWcóW, Wszystkie kręgowce, któle zostaną znalezione zostaną
przeniesione W bezpieczne miejsce o zbliżonej charakterystyce.

Faza eksploatacji - farmy nie stanowią bezpośrednich źródeł emisji zanieczyszczeń do
powietrza, okresowy transpoń np, serwisantóW, nie Wpłynie na pogorszenie istniejącego
stanu aerosanitarnego, Z uwagi na niewielką emisję substancji do atmosfery z
planowanego przedsięWzięcia nie przewiduje się ograniczenia emisji za pomocą
dodatkowych Urządzeń.

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstawac będą odpady związane z
funkcjonowaniem Vządzeń falmy - Elementy farmy, W tym projektowane panele
charakteryzują się dużą Wytrzymałością np. związaną z obciążeniami śniegu czy opadami
gradu, Wytwarzane odpady będą składowane W kontenerach W miejscach do tego
przeznaczonych, odpady będą magazynowane zgodnie z Wymogami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r, o odpadach, Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom
prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe, będą przekazane do
Unieszkodliwien]a, odbiorcy odpadóW będą sprawdzani pod Względem posiadanych
pozwoleń zgodnie z ustawą o odpadach, Funkcjonowanie farm nie jest związane z
koniecznością bylowania pracownikóW, co eliminuje możliwość powstawania odpadóW
komunalnych,

W trakcie etapu eksploatacjj przedsięWzięcia hałas pochodzić będzie od §tacji
tfansformatolowych, magazynóW energii i inweńeróW, a także epizodycznie od pojazdóW
serwisowych. EWentualna obecność serwisantóW związana będzie z dojazdem samochodu
osobowego bądz ciężarowego, prace odbywac się będą za dnia plzez co nie będą
uciąźliwe, jako że WóWczas poziom tła akustycznego jest znacznie Wyższy, Na 1 MW
zainstalowanej mocy potrzeba ok, 14 sztuk inweńeróW. obecnie nie można Wskażać
rodzaju planowanych inweńelóW, ponadto nie ma to Większego znaczenia z punktu
Widzenia ochrony śIodowiska, Pola elektromagnetyczne powodowane plzez le ulządzenla
są minimalne, Wielokrotnie mniejsze od normy. lnweńery W trakcie najbardziej intensywnej
pracy emitują hałas o natężeniu do 65 dB, z rcąi umieszczenia tych urządzeń pod
panelami, nie ma moźliwości plopagacji dźWięku na Większą odległość - panele będą
działac jak swoiste ekrany akustyczne- Ponadto będą one umieszczone nisko nad ziemią,

W trakcie eksploatacji:

. ruch pojazdów będzie incydentalny, wszystkie użyte §amochody będą sprawne,

. nie planuje się stosowania herbicydów ani żadnych innych środków ochrony rośIin,
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panele fotowoltaiczne będą czyszczone na sucho za pomocą specjalnych szczot lub
myte Wodą za pomocą myjki ciśnieniowej i szczotki bez źadnych środkóW
chemicznych,

Woda do mycia paneli będzie dowożona beczkowozem,

nie będą powstawać ścieki bytowe i technologiczne,

woda z czyszczenia paneli powinna byó traktowana jak opad atmosferyczny
(umownie czysty),

Wody opadowe i roźopowe będą spływać do gleby,

. w przypadku zastosowania transformatora olejowego wypo§ażony on będzie w
szczelną misę olejową, mogącą pomieścic 100 % ilości oleju znajdującej się W

transformatorze. W tej pojemności uWzględnia się całkowity Wyciek oleju oraz płyny

z akcji gaśniczej, Ponadto transformator podlegał będzie okresowym przeglądom
celem Wykrycia ewentualnych usterek i nieszczelności.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań ikierunkóW zagospodarowania przestrzennego gminy
Mizczonów oraz danymi Narodowego lnstytutu Dziedzictwa (geopońal) na przedmiotowej

nieruchomości brak jest zabytkóW i stanowisk archeologicznych,

Wańości indukcji dla instalacji modułóW fotowoltaicznych, to zaledWie ułamek naturalnego
plomieniowania magnetycznego ziemi. oraz jeszcze mniejszy Ułamek dopu§zczalnego
poziomu Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska, Wobec powyż§zego, uwzględniając W

szczególności oddalenie planowanej inwestycji od najbliższych siedzib ludzkich, nie istnieje
możliwośc Wystąpienia negatywne9o oddziaływania eIektromagnetycznego na środowisko,
W tym na ludzi,

Elektrownia fotowoltaiczna jest instalacją pracującą W sposób bez emisyjny, stąd też nie
przewiduje §ię emisji gazóW cieplarnianych na etapie eksploatacjj inwestycji, Do realizacji
przedsięWzięcia zostanie Wykorzystany bardzo niewielki park maszynowy, a ilości
Spalanego paliwa są pomijalne - dotyczą kilku samochodóW cięźarowych i kilku
osobowych, Ponadto praca elektrowni nie tylko przyczynia się do redukcji emisji. ale sama
róWnież W zasadzie nie Wymaga Większych prac, Koszenie terenu inwestycji czy wizyIy
kontrolne Wymagają pojedynczych pżyjazdów na teren przed§ięWzięcia , rownież
pomijalna ilość emitowanych spalin, Wszystkie elementy będą dostosowane do polskiego
klimatu i będą posiadać Stosowne atesty iceńyfikaty gwarantujące efektywnośc,

Elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia. d|a zwielząI, W tym dla ptakóW, Powłoka
antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększa absorbcję energii
promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia śWiatła od
powiezchni paneli, W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać
ptakóW, mogących przelat}"!Vać nad inStalacją. WpłyW farmy fotowoltaicznej na ptaki zależy
przede Wszystkim od lokalizacji inwestycji - może być pośredni oraz bezpośredni, W
przypadku WpłWu pośredniego można zauważyc utratę siedlisk naturalnych (lub

fragmentację albo modyfikację), zabfzenia związane ze straszeniem przebywających
W okolicy inwestycji gatunkóW ptakóW, Takie sytuacje mogą miec miejsce jedynie W trakcie
prowadzenia prac instalacyjnych na terenie inwestycji, Jednakże, przy §tarannie
przygotowanym projekcie parku solarnego, można stworzyc miejsce, które będzie
atrakcyjne dla zwierząt 
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Faza likwidacji - likwidacja inwestycji Wiąże się z rozbiórką instalacji - Ze Względu na

modułowe konstrukcje ilóśc odpadóW Wyniesie zgodnie z kip, Stacje transformatorowe

.osianą .oemontow Ón prŻ.u, specjalistyczną firmę, mającą Uprawnienia do rozbiófti tego

typu oni"xtor, odpady będą ma§azyńowane zgodnie z Wymogami ustawy z dnia 27

x'ńi"tni" zool r, o oopaoain, Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom

o,owadzacvm odzvsk, a jeżeli będzie to niemoźliwe, będą przekazane do

Inl"..roóliui"ni" óobiorcy bapadów będą sprawdZani pod Względem posiadanych

pożWoleń z9odnie z ustawą o odpadach.

BU tsTRz

ngr inż. Józef Ktek
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