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Zalrądu żlewni

y;A.l7:.l..]]5,1610

Na pod5t,r

]n,lonndcjio ś i5ku i iell, Jchli]nie, Ucżia]e społeczsń§lwa v/ o.hr.]n:a 
'aoaowjska 

oIażoocenóch
. środo*].i. 1i1. ]..]. ż 2N:1 l., paz.2373 ż2 żm,) żWa.,i.; .:ri§j L]3taw! ooi . ,la|że

§.1 iit. b lorlolżądżanai rrdY M;n]5l.ól,J ż dnia 10 W,ż€jni3 20l9., r, rraawie

ięć mo8ąararr rnacżąco oddi]a]Y!łać na śl§iolrjsko (nz. L]. ! 2019 l., r,n:

\ł 3lalrd

§ 3 ujt. '].

p

nawiążani! do wystqpiania B!ra,nistrza M§tarrnowa ż dn]a nia 2021 l., z.ak 6.6220
W sprawie adnrinistracyjnej żair:iajowanej

nalTakpv spólka z o.o., o \ł/Yd?ni€ decyzjio śr9dowis
§m kaną inrormacYjna

i.tr,a:, będzie !'arriliła €i ad cal€8o

airni€i jnstala(ić a'al(try.zne w.r: : : 'aRAro, opcionalnie

magażynY energii},|rrżynki przr?a.ćniowe, jiraa 
'rab}6we ' 

Ś}r]jti,'1}\łodowe, masrty odglomow,,

o8rodż€nie modulow€, tymczasowe drogi dojazdowe i \a§wn§tlżn€ oraz tY azasowe pla,§

montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i in§lalacji i kor;ć.rn€go jei vtYl,..iżenia, sY;te,n

JotowoltaicznY 
'ęduie 

mon1o!,Jnn!] na ko.śtr!krji Wotnostojąaaj W uktadiia loryzonta]nym,

,lier:ją€vm Jjl n. rta]owych podrof3ah wb;janrlh w podłoźe. lł§talacia będzie żl§l3:iżowana na

dr:rr.€ o nr eW,4, orrib piekarovrr, ,m]n§ Msż.zonćw. powiat żyraldowsk;, ied no§tk? .§"d, ncyin a

1438Bż_5, wojewia:lvro mażr,wi.ak:a", ni€ l§lnie]e potrzebn p.!eprowad'en:? o'enY

oddżiab,!Vania na środoWisko,

UZASADNlal',llt

qrl-r lepl€7rn]],]]il]lr T;kpV spółka l o o,, p]sn]e 7 (J,]ii] a' g,udn]a 202,] r,,

l,frl''alt13 do l]!rn]]all;! łls7clo]l3lł.. : t!,j] c5k]enr .j Y,]ydanie decyzji 0 ai.a.r,i:kowych
tjrłrll.]l]a]:]!r:ilaclr, 

'a,iaar;] 
a]ariaż,]no ]i,]:,]. lia,:ę ]aforrnaaYj]],] |123d5!ęWzięc il

l.,l. pxl,,]:!w]e an 64 !]Jl t pkl 4 ustarr'y ola §ulń]atrz [49i.7on.]{n ,,rYsląpi] do pdń§lwowe§o

eospoijórstwa Wo.jn.8o Wody Polskie oylekt.rlil la..ącU Z]eu,ni ,ł ]:.J.,,|]!] ] prirŚbą o oplnię dlir

plżeclsięr,\rż]Ęcia pn ,,8u.]oWa systemu fotowolta]€zne8o Pleka.oNji:, ':'a.i kió.ego będzie w.irnrlliła

el_"ktroWnia lotor]oItiri.zn3, W 5kład r,r]ego Frrzed5ięlvzięci Wcardrą .óWnjeź instirl..j. rlala.ra:na
ir.;: z konten€rowYn]] aa.].].rni TRA:0, .a.j.n3lnie kontel||lrr1/. me8ażyny € rL I

prli/i;l.ł,Nla,,};e, ]in]e i!a]r;,:.: ]ś,;riailo!^ro:jor.,, ńaszty odgron]owe/ a3]'odżenie modUlolla,

lymczn1oy]a aaia] iaj;zdJ,ła ] ,}rr.i:a:]^e orł7 i]-ńa];:,i!,,a i,]lace montiiowelpa9tojore potlleb|e
a, i.Wozu i 1..1r]ra]] ] iJn ecżr,.g. ]al ,r,!p.s.ien a sY:l|i '.lowolt€icżny bqdżie ńrnlowany na

ionstn]]..j] 
'!.]nc§to]ącei 

\,! ui]i]d]]! l.ryioni6lnyrr, oIi].]lr],]l!,r 3]ę na staloWy.ll podpo!ć.h

i
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wbi]anYch w pod]oże, lnsta]acja błdż]! ?ao|i]]i!r.,,;na na dZialcc o nr eW. 4, or.ęb ?:.laaaw§, gtina
|'V,l5żcronóW, porr]at ż!rardr!.'jkl, jedno5ika e\rjće.c,ljnr']43802. 5, Wojewódrtwo m;.;o*i.ak'a",

P]?.]owane prżcdslęlłl'łli,. lraleg! n3 budó\ł]! e]rk:ru\ł|] ioiowoltaicżnćj na d:, al. 
' 

\l, obr§raa
Pieiarowo, w ak]ad litór€go będżie wci1o!ż]j! €]eł:low.]? fotowoltaicżna, k(}l]:enaaow€ laaai€ TRAF0

].]. a.;rodżen]e pane]o!!a. lł ak]nd calego pl:adaiq9rz]ęa;a Wchodżą lóWniaż in§taaaaje e]ekirycz.e,
:irrr.]§llry.lne, ]in]€ kr]b]rr!. ]ś--ialłowod.rw]] ofr:].§.|ll]:jlnie masżtY odgl6ńowe, 9a?ewidu]e

!ję 
'rl.rv, 

5lołó!v, nr xla.r.| |jo.one bEr]ą §]]i|], ictovJo]taicżne Nloduly a9dą ..iożone

halYżonta'n]. pa a.lary 51tuki ]!b pó piqć.71!k ti!k lby o8lniicry. !łY:a!ośc żabUdoWY. P.:ewiruje §ax

trł]ejs.olv tn]a !tó'i§ !./ kle.!] ku poiirda]awym lal ab! c8rarll.]?Yi ;i]|rii.J!.-,ę inweslY.j] lą{:illit1

bę'rić r.]toźony.h do 6000 panali. Projekl ]nJlllr(]' §l,§!|1l! \łYkonano jTn p! ei}.i: {i mo.Y 605W,
pl/yparar lmiany mocy panel] is wyższc] Lub niż§?€' riaa,,rć!\,ldY!Van! uklia]li l e zmeni 9lq ]

po:óśirtie na pożiomie do 4,5MW. Licibł inw*.aaaa, aaa ,lieklo.zY 45 51t§ł V/ plżYpadłJ
inwertelów o mo.y 100kW W przYpadku inwlńa.i., a ńaaa.i ,łyżsży.Łr np. :25kW, ]i.żba
jnWertelóW nie plzekrorży 20 srtLjk Dokladnl] ilość in\rć.a.ić* oTr: .h rno. §|drl. ,.a.i.] !{

projek.i. btrcloW]irnyr|l lnlvertely będł nlonloW.ne pód :1.1.rr,]] i3 cu,1rteL,Wniłrli] :Pl, i!! t.i,.,"
prlypadIu .iQższY.h inW.,iterÓW nn mdlyń LlWa.h lt].lr§.nl.\trVch o vJr/m]al..i |:e

p.zek13claiący!i 1m2, W plżypadiiLl ,|,i,erlerÓW cl]nt1.1]ny{h pr:a],ria.]e s]i 1 inrłerier c!nl,a'ny ,

które będzie 1l]lr]]loWally na łaWaijil it]:].ja§rel)towych żi l i]st śtraj'"aaa'o. liW€nely.entrnine fio8E
być monto,"r,nn. jako jecjnn illJt.]r.]i ].vliZ lransfor.llatoren,] oaar.ożdlle]nią sN, opcjanaln]e
plże\,ł]du]e jił 

'L]lcWę 
fiagnżYlćtr" ll]..g]]jakD kont€nOrV, W to.hnolo8ii lr| ]r' a-NMc o 4 tV]Wh do

3 sżi!l VJ |,.y!rdku pol.aol,!]gn]? |]rllJo!r,.]iioiowoItaicznej ])ł grunaia Łonaa§'(a], będżie vJbjta w
podlrźe i n]. ,r.rid.r]s sję nonlnż, .iIr]"]ji]j,, ],]1]rf]:cr,łanych nó kon5!lUkqi §ćto,ror&.;. 

'raja:a:rrraion5tlUkcjo ż prcii]] ż]uń].].}r}.i r]rrio: iW]a fió]:l!: tże.]: do pjęciu rzędóW p.neIi {olowaltaiau 
'yal,],rnlllv]onych do podió:n |.i ail.§ ]L§,]6 śtopn], p.dp.ry wyłonane są że sżiywnych dwuleo\ł aÓlł

, ]!l ]ub ceov,/njkór,r. l:;|].i]l, :'a ,bL]ao!1]anie slolóW , ńcdirlami fotowoltójcrnyrni §łielowanymi

iri!:tr]r:ną §kośną na pollaNaa, aarfilt i30-]0 stopni. ogrodżenje tele.ł 
'ędżić 

wyłonsne ,
.a.a.]:an]! sistei,o!lłgó o ,f},rl.a.: ,.|. ! 1830mm, 3źelokośi o{:ilik §iłirr|§ §.i,:,
],]l]l]lj,larr]..], ,.]]e]lr na łUijj(U ;J,]]rjl!1 :a.]-. 1,].i :].n:ą. (on5trukcje ogr(:)drenia bęai '!io.;t.
z.,1r'] arr'i.r;]nrj atnioWo 0pernlola:i ]].]: il.rl]]a3! napręca]e5t P6t DYst.ybucj. J.A. D1!8.ia
prl}rlą..;] l].§fl.!a ałcló 50nr Po!,]iłrla1:]]. r]:ir]l] ]rneslycy]ne] \ł,Ynosi 4,19 hil ló,r]ć.żchn].
prżezlrź.7cn, ,.xi aY.|.m {otowo taiczny, oi9'! ]]! i!li];, .,]rlar::3i poV]j€rżchnia pod knnt{,ne.o§,?

5tć.jq ] 
't^]:r, 

lłlżl']. a. 60m2,

Po nnrl:]a Iosia],a]cnych lilraż ż Wnio!iIn] ]f]aaaa'a.lal', |,r,,ag ęcn ając lącżni€ UlvilrunkoWóaia

plzec!l.vliol]e u, i]i1. 63 L]5l- 1UstaWy ooŚ, bio.ł. 
'aa 

l],riaq ]lrli-,rm3tje zawórte w kar.ie

informnCy]nej plżed1]{iWlięcjr, Dyrektor Zar.'ądU Z]ewl]l \T a.),;.',.:' l]:rr], 
'.] 

n1. ]est kon!e.tne

]r],żeplJr,Jad2enie oceny oddzj.lywania prrcdmIotoweBo prżeds]q!,,,/]ę,:]r !. alrlrr,;al.j

PanowanC, pr|ed5iq,łżięcię lie je5t póiożon€ na olr5zara.h Wo.]r.-al.a.Yra arl iilrYci obsż..;ćh
o il]5kim pożiornie Wód 8rull.)lvych w tYn siedliskach ]ę8owycl] olirr l].2,l].].i.]!] a:.a].,

prż€dm otowe prrerJrlęWżię.]e llokżliżcwane jest W dorżeczu W]!ły W ol]rlrrr. ,.]r.rl]ir.i .r!'fa §a3
poWicrżchniowych trl,RW21)01)1 /272619 g]ałka,

D]a ]c\,\/l B łlkż 5ti;n okreś].,lo ja ko żły. .r osiągnięcie cc]óW środo\.!i5koWycl: uznan.7. l]3rożo.. D]i)

prle.I iolowt]j ]CW WYzn;].iono derógację na podstaw]e aft, 4 ust. 4 R3nlowej Dyrekty!łY Wodne],

tj t]yr.ktywy 2a]a]0/60/Wl, i(tórą uzasźdnia się braki€rn możliwoś.i iechn].z.y1-1 y' l]e!,!nj JcVrP

Wystqpuje pre!]ź niska emisja. W pro8ramie dzia]ań żaplanoWano {l.iaia.la: tn,ł.ri i<..j, pirgrr,nu

ochrony irodoVJiJk.] Cl]n 8r,jtv, IJ]?ji.]:i l]3 celu szcżegółowe rożpolnanie w ]eżu]ta.ie o8ran]częnie tej

presjl tak, abY możliwe bylo 05ią8nięc. W5kaźllikóV/ lg.]dłY.h ż lra.i.a.aa.' a.il.ra :li.]1.i. 7 |rrag]

jednBk nó clćs .]eżbędny dIa Wdrożen]a tego dżiałania, na\lępnić k(xrirtl.r.h ażil'ni] ,]rr|nri!i|,
a takż! okres n]s.bqdnY óaY rdrcżo.e cziałania przyn]osły Wymielne efekt!, doiry 5lai i}ędżie n)ógl

być iJS ąĘn ęly do roku 2027.

PańStWoWe Gospodarstwo Wodn€ Woa, 
'.:rl.Zarząd ZiewnIW Łowiczu, ul. Ekonorn:cżn§ §, 

'}-{al 
aaraa:

!e|,|+48 46 81150 60, e mźil: rz,low]cz@\r§ar.góv,pl



Nie przeWiduje się ]]e2prjrlar]€3c t 1)iyWu p17o(l5iqWriq.ia na stan jakoaaiawy i :aaśalaq iłraa
poWierz.hnioWych,

Użnać należy, iż powyżs:. lo:r],,]:.]:l.]:, lecini.żne poż$]0]ą żJbeżpiecżyć ś.rlJo*;j'(o 
'/odn. 

prr€{j

em]sją 5Ubstan.ji flj!o|]o{l,]odnyrl] .]o ,"!ói ]']cdż]cńr)Yl:h. Te.en rsalira.]i prled5]qw.iqcl;

zlokaliZoWóny ]est W 8rnr:a, ].ira]]laj aięŚci Wód podżien]nYi|r o l]uropejsklm kodl]e PLGW200063,

które] Jlan chcmic?ny i ]]!il,n.r! *lrra,aro jako dobly, ir c5iągJ]iQcie.elów ś.odoWi§kO._",/.h UlnJllL)

la ni!żźglcian!, Wy7cj !ł5ialn.;j .]anlii n]e Ulys(dli] Odstqpltw dla aaią3nięaia aaló\n,

7a \łżględu ns skalę, chalaklćf ]rn].lea pa.€dmiotowego prledsięwzięcia stwi.rdzo3o, ż§ planow!n§
ialri'ćfienie inwe3tytyj],\e a]a ]r§daaa §twarzaĆ zagrożeń di, osiągnięcia c€lów Środowisiowycl,]
j.dnolitych cż§ś.a!rór, r, ty,n będi;€ odbywa1o .i€ w §pł§ći zrpewniaiący nienaruszalnolć p.repi9ów
prrwnyc| di]l1r.iaYa' nchronY WÓd, a'cei]al}aar i.J 9]anie gospodalowania iłodaani na rba:a.ae
do,żecż, Vl'.|,,

']rnrwana 
inwć§t a,ja l€ł po?r a}rżiraó! \łybrżeży ; olr§żaaami morsk;mi ora7 po7a obs?arami

8rr§ł;mi: i.ś1]ym].

Pl?ed&iot.)ra inrr§3r{a nie nar!§?a uslalć|l !§ana|ć' 
'aarzystania 

z Wód regiont] wodnego
5lodłoWe] łi5lł {fo.polz:]d:en]e nl 5/2015 DYraklora 

'l€§lrrr:!,}e8o 
ZarządU Gospodarki Wodnej W

Wara:r*i,a, }:. §.'raj§wódżtwa Mazow!€cklag! pa?. 3!aa9 : ,.iźn, zm.j,

Pź€d3]ętłr]tai§ znr]'rja a]ę pa:a §tlerami ochronnyńi ujęć rró,J Oraz póza §bsza.r.ri .ai]aoanymi
:biolnlkóW wćd afódiąij§rrY.',j,

pirnriłan. ]nw§§ay.ja ni€ zlajduJe §iĘ w §l§;rlz. §..:.3a:..?o żagloźenaa powodzią Wynikającym
ż M.p 7r§i§irni, lovod:iowe8o.

'a 
rrrrt3rr]s j,rJ.r,,I8rii żawartych W k3f.]e aa'a.,raar:aa.: ,a§żra stwierdzić brak możliwoś.i

tłrrl3p]en:a oddziriywania o żnacżnej §'a]}aoia' lrr:'ri...ści, Plzedńiotowe prżedsięWzięcie

,rrryao ri\] Jazje ełsploatacjjjak ] r,l/liżja iaajaa?c.]j plalr §.howaniu odpowiednich środkó\^, itechni!,
n'a,rolt,]rro Zna.Zą.o oddżiaiywać nr Śrorarr'9a§,

'a;ąa 
prwYźsze na uwadze użnano ża żas!da']3 oaaaąr'aa:a §' 

'a:ćpaowadzenia 
ocenY oddziaływania

na środ§ł'r](.',

zjeArvR!Klóiai''-.:

aaaar:f |]n:

1. 8ulńist],? l,:9źażonrrr, !]aa p&rdr].ia§o :i,9§-:2' M§zc?onóW

2. a/a

Państwowe 6o5podalstwo Wodne WodY Polśki€

Zar1ąd zlewniW Łowiczu, ul. €ko$omic.na 6,99-400 towlć'
tel.i +48 46 81150 60, e-mail: zz-lo;icz@Wody,gov.pl


