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dstawie art. 64 t]st 1 pkt 4 u§t, 4 ustaWy . dn'. 0] październik. ź008 r, o udoślępn'.niu
o ś.odowilku ije8o ochronic, UdziJle 5połeczeństwa w ochronie środowiska ora7 o ocenach

od nia na środowisko (Dz u, z ż021 r, poż, 247 ze zft,)ZWanej dalei ustaWąooś,atakźe§3ust,
] pkt 54 Lit, b rozpor,ądzenja Rady Min:stróW ż dnia 10 Wrżeśnja 2019 r VJ ie przedjięW!jęć

-, .-!. -ljl, 03:: z zl-L,.jl, ź-.-!1J- -.

wyrażam opinię, źe dla p.ledsięWzięcia pn. ,,Budowa 
'army 'otowo|teiaznej 

PoDLlNDoWo o mocy do1,5 MW z'okaliżowanej W rni€is€owości Podlindowo, 8m. Msz.zonów wrar r ragospodarowaniem
ter€nu i ni€zbędną anfrastruktu.ą na działae o nrew. 16/1W obrębie podlindowo''/ nń istnieje potĘeba
przeprowadzenia oc€ny oddziałwan ja oa środoWisko.

UzA§ADNlENlE

6ospodarstwo wodne
Wody Pó|ski.

no8ących żnacżąco oddżiałylvać na środow]§ko {Dl, U, 2 2019 r., poż. 1839 ), !!, naWiążaniu co Wyśtąpienia
8!rmistrża MszczonoWa ż dnia 13 Wrżeśnia 2021 r,, znakl G 6220.23.2a 21,]j oraz u?upelnieniem żłożon€j
ookurrelltacj] l dnja 21paźdżiernika 2o21 .. oraz ż c]nia 28 październlka ż02l r, o t/cń sanrych znakach
W spraWi€ admin]stracyjnej zainicjowan€j Wnio9k iemPaniTrep reżent\rjącei oZE Rentier s,Ao Wydanie decyzji o środowkkowych Uwaru nkovr'aniach, po pĘeinalizowan:U Ww Wnio§ku
ż załącżn kami, w tym karlą informa.yjną prZed§ięWzigcia,

pani

m,in, kanę inform

w imicniu oZE Rentier s A, plsmem z dllia 02 sie.pnia ż021 r., Wysrąpi{a do Burmlstrza
ioskiem o WYdanie decYzjio śrociolviskowych Uw3lunkowania.h, Do pisma dołączono
acyjną plzed5ięWz]ęcid,

Na podstawie ar! 64 !5t 1pkt 4 lstawy ooŚ 8!:rrnisirż Msżczonowa !,,ysląp l do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody polski_" Jylekto.a Zalżądu Zlewni w iowic;u i prośbą o oplniq dlaprz€dsięwz:ęcja pn, ,,Budol,!,a fdn]y fotowoitaicżngj PoDLlNDoWo o rnocy ao r,r vw rtcłallzcwanej w
rni€jscowości pod]]ndowo,8m, Mszczonów wra_ż Z zagośpoda..cWanjen terenU i llieżbqdną infrastr!kturE
ne dzja}ae o nr eVJ, t6/1 V/ obrębie PodlindoWo,.

P|anowJna inweśtycja farrnv fo:owoltaicznej o mo.y ląc7nej do 1,5MW Wral z inŁartrUłturą toWarży9żą.ą
z|o'(a]izowana będżie na działce ewioency]nej nr 16/1V/ obrębie ew]dencyj|ym Pod]indo\ło, Powierzchni3
maksymalna ża]ętą pod inw€§tycj€ Wynosi 1,6584 ha- lnwestyc;a oęd:ie polega}a na n]ontażu C]o 3 75o5żtuk płn€]i o mocy od 400 do 20o0 Wp, Pans|e będą ulożone horyzontdjrile pi rztery w jelne; toluńnie
oTa7 rożmiesz.zcne W żędach oddalon,/ch o.] 

'ieb]e 
od 1 do 8 m, stacje kontenelowe oęrlą mia}yfieksynalne \q,miary 4000 x 5000 mm i zostaną posadowiona na 8runcie ł.nnln roio*olt",.rn" ,o.t"ną

Umccolvane na konst.Lrkcjach nośnych posado\,l.ionych na gruncie ikonstr!kcj. lvbłJna za pomocą kaf.ra)pod kątem 0-90 §topni ] orientacji połtrdniowej. Pane]e folowoltaiczne ,ortuną ,ro.n*"nu oocddlie|.ych przetwornjc napięciowych o łąc7nej mocy do 1500 kW, zamieniającich prąd stajy naprzemienny o parametlach do9tosov/arych do 5]ecj pUb]i.znej urząazenia przetwarzalące prąd aędąum]eszczone w slac]ach kontenerowych (max. 2 5ł.] usadowionych na gruncie. Wyprodukowana encrgiabłdżie oddawana do sieci !.lektroenergetycżnej sN , plly pomocv llnli łablowe; sN oraz przyiącza
energetyczne8o, ln§talacja zl)stanie od!rorniona
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Po analizie dostarczonych WraZ z wnioskjern m6teria|óW, uwz8lędn ając łącżnie uwarunkowan a

przedstawione w dń.63 U5t, 1 ltstawy ooŚ, b;oląC pod !Wagę infolmdcje lawarte w kar.ie inforrnacyinej

prżednew7i{cia, Dyreklol 1arżądu Zlewlli W Łowiaż !żnal, że nie j€st konieczne prżeprowadzenie oceny

oddziałFvania przedmiotoWego prz€dsi9wżięcia ńa środoWisko-

Planolva.epnedsięWŻięciejestpołożonenaob§?arachwodno.blotnychlirb]nnychob5/arachoniskim
poziomie !vód truntowych w tym siedliskach lęgowych olaz przY ujściu rżek,

Pruedmiotoweprzed5ięWzęciellok3liŻo!łanejestWdorŻecŻL]WislywobsŻarzejednolitychczęściWód
poWieĘchn owych PLRW200017272694 KorabieWka,

Dla ]cWP Korabiewka stan określono jako żłV, aosią8nięcie celóir'y środoW]§koWych Użnano ża

njer3grożor€. Dl3 prżedmiolowej JcW wylnaczono dero8acjĘ nd podstawi€ ań, 4 ust 4 Ramowej

Dyr.ktywY Wodnej, tj, JyreklYlvy 2c0o/60/Wt, którą uzasadnia się b'ak]em moź]iwośc !€chnicznych,

\rv z]ewni JCWP występt]je pres.ia komt]na na, W pro8ramie dżiałań żaplenowano dżiaiania podstawowe,

obejmujące t]porządkowanie go5podarki ścickowej, któr. są Wystarczające, aby zredukować tą pr€sję

W .;kresie vr'Ystdrczdiątyn] dla o5ią8n;ęcia dobre8o 5tanu, Z |Wagijednak na cza5 niezbędny dla r^,drożenia

dżiałal1,3 tżkźe okres niezbędny aby Wdrożon€ dżialan]a prżyniosiY V,Yn;erne efekty, cobl.Y stan będzie

mógt być osją8nięty do roku 2021.

N:€ przewidUje s]ę beżpóśrcdn]e8o V,JpłYwLr przedsięWzlęcia na star jakościowY i ilościow,/ wód

powicrżchnioV]y.h,

UZnać naleźy, iż rożWiążania techniczne przed§tź!v one Ń KlP poiwo ą zabeżpiec7yc środow;sko wodne

pżed emisją s!bstancji ropopochodnych do Wód podziemnych, Teren reaIizacii przedsię\łZięcia

zlokalizowany jest W granicy jednolitej części Wód podziemnych o europejskinr kodzie PLGW200063,

której §lan .hemic7ny i iloś.]oWy okr_"ś ono iako dobry, a os]ągn]ęc'€ ce|óW środowi§ko$rych Użnano ża

nieżagrożone, Wyżei Wskau ana.]CWPd nie użyskała odstępstw d a o§iągn]ę.ia .elóW środowjskow\rch,

Ze Wżglę.lu na skalę, chalaktc. i żakre9 przednliotowego przedsięWżięcia stWierdZono, że p]anowane

żamierzeni. inWestYcyjne nie będzie stwar2ac za8roźeń d]a osiągnręcia .€1Ów środoV,7i5koWych jedno]itych

.zęści wód, W tym będzie ocjby!,/d1o się W 5po5ób żapewniający nienaru5z6]ność pżepisótv prawnych

dotycżących ochrony Wód, okreś|ony.h W roZporządzeniu Rady luinl5tlóW z dnia 18 października 2016 r,

W śprawie p]aAL] gospodarowania Wodan]i ne obszarze dorzecza Wisly ż dn!a 2l l]stopada 2016 r,

PjanoWźna ]nwestycja leży po7ir ()bszaram] \^,ybrżeży ] obsżarami morskimi orat poża obsżarurni8órskimi

ileśnynri,

prżedsiĘWzięcie znajduje 5ję poza strefami o.hronn/mi uięć Wód orez poza obszarami ochronnvnri

żbiornikóW Wód śródlądowych,

p]anowana lnwestycia n]e znajduje się W obsżalle sżcżegól]1e8o lagloż€nia pcwodżią WynikającYm z Map

lag.oż€n]a PoWodżicWeBo.

Na pod5tawi€ informa€ji zavlartych w karci. informaayjnej można stw erdrić brak możliwości wyltąpienia

oddżialYwaIia o zna.rnej Welkośc] 1ub ztożoności, Plżedmiotowe plżedsięWZięcie zar,]W,o W fażie

€ksploatacjiiak iw falie r€aliZa.ji przy zachowaniU odpoWiednich środków i technik, nie poWlnno znacżąco

oddzialywać na ślodowisko.

l/]aiąc powyższe na UWadże Użnano ża 1asadne odstąpienie od prz€prowad,Onia oceny oddzieĘWania
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