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Na podsta\łie art,64 ust 1 pkt 4 ust, 4 ujlawy z d. a !3 późdr]ern]ka 2008 r, o ].ldoslępnian !
nfo.macjiośrodo\^/isk!iie8ooljhronie,!dlialespołecl€ńrl*iWolhron]eśrodowi5ka.Jlaioo..n..b

odc]?]aly|vanla n; środowisko {Dż, U, ż 2021 l , poż. 2373 za .m.J rl!3n.j dd ej uslawą ooś, a tilkże § 3 usl

1 plt 54 i!, b lożporządzenia Rad} l"iinistróW r dnia 1a wrż€j.]3 2019 r, W sprawje pr7edsięt^],qć

l]]ogącY( h rnacżąco oddziaiywać na Ślodowisko lDl, U, l20:9.., pOZ. :l33r], w n.wiązJniu do Wy5tąplel)its

B!r{]strza Mszczonowa z dnia ż6 iistopadi} 2O21 l., /na1(] G,62]0.39.2o21..]-] u/ 5prawie adńini9tlaayj.e]

za].,]i.ic.!3flejlrnioskLem P;nallDrepr€7entują.P8o Acfio foTo sp- 2 o,o., o wydanie deąlji
o śiodoy/]5ko\^.h uWarunkowaniach, po plzeanaliżoWaniL] wW. wn'o9kuw'aż ż ?,łącznjkafii, W tym kańą
''']'nt.,/ 

"ś 
p'lć 1,1ęwZ;ę, i",

wyraża.n §p!.'a, że d:! p.redsięw:ję.ia pn. ,,Budowa inst3la.ji 
'ot.w§la.i,:n3i 

o rn3cy do 3 MW (z

ńoźliwoś.ią .€a1;1a.j i mn iejsrY.h insla ]acji fotowo ltaic! nych nie przokra.l,ją,Y,h lą,2nie mocY 3 MW},

Wrźż z dro8ą dajardową oraz p.zyliczem do krajowej sieci ener8e:ydnśi i.|.,neńtańl inlrast,Uktury

lethnicrnei, niaubędnym] do prawidłowe8o 
'unkcjonowania 

pr!€dsi§w,:§da",.i€ istnieje potrzebż

pĘeprowrd2€nia o.9ny odd!iałYwania na środ§Wiśko.

u?AsADNl€Nl€

p;ir lllepr€ren:|jjący 
^6Ro 

[oTo §p. z o c,, pism€,n l dni, 09 ]]doPada 20ż1 r" wl§tąpii

da Bua§jstr:. M!żclolloy,/? ],l/nioJklefi o {,}dani€ decyżji o śaodowiśkowych ulv3l!nkOwanlaah. Do

pisma dolą..ono n,i11. kartQ illf.lma.yjńi prledsiewiięc a

§a pcdstówje all, 64 ust:. lkl 4lalawy oo1 Bl]rnristrz lul§:cżonoW. wysiąpi] do plnsiwo,,vego

Go§pUddlstwa WDCIrego WoC]y polsk]e Dyrektola Zalżądu zl€Wni w iow]ażtl ż p,ośbą o op ilę dla

pllecsję!łżięc]a pn ,,Bl]dolra inriir|3tii 'oto\,1oha]cznej o n]oLy do 3 MW 1z możl!!ośća rea iżac]]

mnie]ltych instaLacjifotov/o lai.lny.h rie prr€kra(7ają.ych łącz.je mol:y 3 MW), Wraz z drogą doja?doWą

oraz pnyłączem clo krajowcj .]..l .rer€.ly..ne] i elementami ; frastllklury lechll.żne.], nrezbędn!mi do

pra\łidi.Wego funkL,]onfJWana, prl.c.i§rłj.ę.is",

Planowans p.żed5iĘWziqć e ob€jmJj9 btrd.*§ ;n5t.]ac.]; foto\łoltai.znej o mocY do 3 M!{ z fi.'li,r].ścią
fealiżi.jl mni€i§rych insta a(ji fotólrolt!ia:ny.h.i? plż€kra.zającycł] 1ą.lnie mo.y 3 M!1 i iąc.nej

pcv,,ierż.hni ,abudcwy do ok. 3,0000 
'ra 

na iere.je dr]żlk] Jrr 20/2 obręb AdańoWice, 8mj" Lłr"7nnó\ł,
powlerżch.ia ni!.ralrł}ości, na któlei pla;lownna je.a b!Jó],!a \łynośi tącrnie s,110o ha, ,s'al"j?
fotoWolldi.Zna !kr.d.3iĘ ż na5tępljącycl elem:nlór,.. panel€ fotoWollai€żne, st€laże, linia ka}]ave

enelgetvcżno-śWiatlawad3we,,}fzyłącza e ektroeaelgelyca].]e, transiormirtory, łlW€ńary,.l!r,jonalni,

n]aga.yn energii, olaz ogrodzeia€, lnw.stor planuje 7amotto,rać panele o nroay od 350 do :t0co Wp, llcŚ'
panellił.ynies].od10005Ż!do2857sztnakazily:MWmocYPanelefotowoltaiczlezo9ianązabeŻpieczon€
poW]oką antyreilel:r]n§, W}tWorron. ene.8ia p.le5Y]an. będzie do inWerleróW, urządzeń żmieni;ją,Ych

p,ąd s!łlyW}paoc!k§WanywmoilUlad} laaow3llaic:r!al-] na prącl żmienny.]edeninwerl,rpo5iad,nlo,
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too 300 kW- Na każdY 1MW prlypadać bęozie do 10 il!łerteróW lnWe ely montowane są W specjalnie

na teI cel przeznacZonych obudoWach, a(tóre m08ą żosiaĆ podwieslone aa konstr!kcij nośne; paneli

iotoWoltaicznY(i, bądż umiesz(żone b€zpośrednio ne gruncie n. riewielUm lund.menc'e, En€rg1,

plzekazYWanB j95t ż inWeriera do nacji tlansformatol.. Maksymalne wymia,Y óbiektu sta,ji

TranJformato.a lo 5 rn x 4 {j r 3 m obiekt zostanie Usńuowany na p,eiabrYlirlrlan€j lU9 WYle\lanej $
m]ejs.u !!cie iu,rcrmeItowej, u],]],€alllonej n; .agęsżc/cnej podrypce, W rozpa!ry,anyrn przypadku

plalt!€§aąmonlażlransrormóto.Ó1'.|.jowYchlubsucny€hżyrv]cznych.Napotl?ebvjłs:,l3cji pldnuje

5lę mónlaŻ 5l3c]i traflsfo.malo.ovrych w ]loŚ.i żalażne] od prżyjętej mocy Na 1MW rnrct prżYpJ.jJ

mdks}ńdlnie 1 stada tran§folnldtoro\,!a, plnru]e się rtwafd:enie teler!] pod drogę tluczniem ]e]

sz€lokoŚĆ n]e prlekroczv 4 m, CalOŚĆ inwert}ci' zoslanie ogroclol]a,

l. analiżie i0.1rlcżony.h rvraż z Wn]oskiem mat€r:.ló\ł, UWżgLędni;]ąc ląrżni€ i]Warulrlowania

pr:edr!?wi.ńe w ar!. i3 .r§i, 1 ustaw} o.Ś, baorąc pod ulva8ę infcrma.je zawańe \ł karcie inforrnacyjnej

pned.ięłzięcia, Dyreli1o. Zanądu ZleYrni W Łowi.r .]zna1, że nie jes! konieczne prleplolradżenii o(eny

oddiialYl.'.0 a pf]edmiotrWe8o pr.edl]qw.|ę.i; .]a alcdow sko.

P]anoWdnepr.ed5iĘW.iĘcieniejestpoloŹone.aobs7ara.h'..,odno-biotnych]L]binnychobs:a.achonjskim
po!lomi€ WÓd gr!ntol,ły.h W tym sred]i5kach ięgowy.h oraż plZy !j:.i.] Ęek.

Pr.i:dnriotowe prżedsiĘ\,Vz:ęcie żlokalZo!!a e jest w dorżecżu Vllsly ,, ai}::aru€ ]ednotitycil części Wód

!oW;elżc].nio!Y.h pLRW2Q9!:17272694 (ol3bieWka,

)ln .]aW? KolJb eWi' stan okr.ślcno ]a(.2|Y, ao§iignęcie celó\,/ śrcdoWi§kolvycl", l-l:nii]o ża

lli€.a8.c;one D]ł !?€dmiotowej JcW ].!rżn..żoio dero8ację na podstaw:e ań, 4 ust. 4 Rarnowej

3yreklywy Wodnej, tj, DYlekiYWy 2o00la0l\łL, którą uzasainii s]ę i}rakiem moź'iwośc le.h,i.żny,h,
W lEWn: ]aWP WY§tepUje presja kornUnaln,] W progrźm]e d:ia]iń żapIanowe.o dżialania podstauowe,

obejmujące !polządkowanie 8ospodarki ś.ie'{orr'ej, któ.e 9ą qst3r.zające, aby żredutolva' tą pre5ję

W rakre9ie WY5terczaiąc!m dla osią8nięció dobre8o 5tanu, ż {rWa8i]ednak na.żn5 nieebędny dla wdrożenja

dż]a!ań, a lakż§ okres niezbędnv aby Wdrożon€ dżiałar:ia p.żyniosĘ Yryrr'eme efekty, dobry §laI będżje

ó8] być o!ią8nięay W niedrlekinr .7ij§:.

§]a !l:9!, duje iię b.7!oś19d]li§lr rłp]ywu pfledsięWiję(i;r na 5'an j;koś,iow,/ ] iloś,io§,y wód

pO/r'ielż.hnioWyci]

Użiża n.].?V, iż rozwaąZania techni.żne,Jrżedslswione,"} (lP pożWolą rabezplecrYć ilodow]5l<c !,oin9
prżed .nisiq s!b5tancji ropopo.hoclnya:] .]o Wód p3d.iemnych, T€ren .ealza(j] prż€dsięwz]ę,]ir

z]okd irowany jtst W 8ran.y jPrJnol]tej cZęś.i ,i.ód pod/]e.nn,llł o eulopejskim kodzie pLGWż00063,

której stan chen].:ny i ]loś.lowy określono jako dob.y, a os ągnię.]e caló!^/ środOWis'{owy'h Uznano Za

niez3grożone, WYź€] wskażana JcWPd nie uż}skała odslęp.tw dla osiągi'!.l! celóW ślodo!łiskovJych,

le Wżględtr l]a §kalę, chalaktel irakre, przednriotow€8o prz€d§ięw2ię.la stwerdzonó,:ep]anowane
?afi]l€.?enae i1!1/estycy.il?e nie bqdżie slW?rżać 1.8rożeń dla o§ią8naę.ia celów ś.odo\,,,,§ko\łych j€dnolity.h

.zęś.l !łóa, W tVff bĘd:aę ocbylvało się Y/ spo§Ób zapeWniejącY niena,u5.alność p,z.rjsÓW prar,Jnych

.]olyczą.y.i ochf()ny wói, okle!lcnyCi !ł ra.porżądżeniu RadY llinistróW ż dni. 13 patdll,rr]ikd 2016 r,

W sr|a{irie P]an! 8o5podafowan]a Wodamj *, ob,żirle dorzeaza W sły ż dnia 28 liataJp;d, ]'xil,

Planowan3 inwe§tycja 1!:y poza obsżardm Wybl;el!, §!§żar.mj rnor§k]mi oraż po;1a obsżaaani gólak]ń]

]l€śnyrl1i.

Przedsiqwrięcie 7rrjdlje 5ię po7a strelon]] ochlonnlnl ujęć wod or;z p.ra obszarami ochronny!]]]

ztriornikóW Vród śródlądowy.h

P]anowana ]nwestycia nie l|?jduje się W obszdlże 5lc.e8ólne8. r.lloż€lj d !,owod?ią .1"ynikłjącym l mop

zagroŹ€nid poWcdZioWeg9

r"{, lodsta"vre i:io rll:;c]] lżwa rt}.l] W k;,t;e iIfolfi]acyjntj można stwierdZ]ć bla! ńaźlil,loścjWYr!ąr]€ni.

odd?i3]Yr]3nia 9 r.acznłj lvielkoś.i llra l1ojoności, Plzedmi.lto\Te prżedslęWrię.]§ z!ro\łno W fari€

?.ń.tNorlj §9.r.a?ritwó Wodne Wody Polsk]€

żaliąd; ć§ni§a!(t.!. Ll. akon§n:!.2na 6,9! 4o0 towl.r
t.l l ..alj ai811'060, r-§]ia': :;ł3!T ifi @WodV,aóV.p l



etsploala.ji jak i !ł tażie leal]racjl pr7Y !achoWariu

oddżialYwaĆ §a śfodo\rlirko.

Maiąc powyżsże 6a uwadże ulnano ża 7asadne odstąpienie od

ol./vm{r:a.
ńi r|stn M..czono*", 9lacPjł§udskie8o 1, 96,320 MszczonóW

2- a/a

Pańsiwo!! 6n:podar5lW. Wodnt Wo!], P.]l.k]r

Zażąd ż]ewłi!r, Łowi.żu, ill. Ę|onoinicrna 6,9! 4oc łówjcż

:e],:+4E 46 8i150 60, ełlaiti li-]3wj.7!iY].dy,śov,p


