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Na podslawie art.64 ust. 1 pkt 4 ust,4 !§tawY ? dn]n 0j p!źd?]eir]k3 2008 r. o udos|ęparaa',
inforfiacji o środowisku ije8o ochronie, udżiale §pole.ze]i§lwn w o.hlonie środowiska oraż o oa3nnai
odd?ialywanja na środowisko {§ż, U. 2 2021 .., po2. 2373 że ]nr,] zwanej dal€j ustaw3 ooś, a tałże § 3 u5t.
1 plt 54 lit. b iozporżądzen:a ąadY Mini§lrów z dnia t0 września 2019 r. W§prawia przed§ięwzięć
mo8ących znaa.ąao
Burmistr€ .topada 2021 l^,zńak §,62ż

pąe.nil]7r§r;

owystąpienja{DZ, U.7 2019 r., poż, 1839),w..!Viąra

ch llwaru
prżedsięWżi

*,!.?irrn ,9inię, ia dla prżedsięWrięG:! pn. ,,Blidowa jn§aa]rtj] cżn€j o ńoaY do 4 
'vr§ 

1:
rrriri*,rśał raalizaaji mnl€j§zyah lnstalacji lotowolta;cu nYc| n]€ pr:!lr!r:!jąaY.h lącznie moc!4 Mrr'
wra:2 dro8ą dojaźdową oraz p.zyfączem do krajowej śi€.i ene.8elyażnej i elementami infBstlktt]ly
techniaznej, nie.będnyrri do,BwidloUego l!nkajonowania przedsięWzię.ia, łloŁślizówanYch na
dz'arkach rl9/ż §r.rrt' obrQl, Adamówek, Gmina MszcżonóW" nie i§tnieic potrzgba pr:eprowad2enia
ocenY oddż:ar§,rnj. nr 

'rcdowisko.
t 2A!Ar§]tNlE

Pr]l reprezentująćy łc]lc loro.! z o.o,, pi§lnem z dnlr 08 
'irlar;da 

2021 r., wystąp]]
ic 

'!rla]'a1lla 
Mszczonowa z wnioskień o wra]nn]e decYż]j o środoW]skowyah urrrat]nkor,!óa]ach, Do

p]!,rln i'orrlrcno m.ir. k.rtę informacyjną przedsięrr'żiętia.

Na podsta*'! n1. §1 1]3] 1 pkl 4 ustawy ooś Bu.mislrż Mszażonowa Wystąpii do Pańslwowe8o
Gospod3rsiw, lr.dnego Wody Po|ski€ Dlreltol,2rr:.ądu Zlewni W Łow]c.u u,.§!!ą o opjnię dla
prr€d9ięV/żięcia pn, /lBudolła ],,]s!a]3r]i 1.1|r.cllniclnej o mocy dó 4 Ml|l (r n]oźiiwością realiżaaji
§nlajliyl:h instalacji fotowo]tailrnr.i n], Ill€lra.ża]ący.h lącż.]e rnaay,a .t'1,r}, wraż ż drogą dojazarwą
rl.' pr]}r;a./e$r do krajowej 5]eciener;.'iy.:i:r:, e]ementaml lIfrastr!lj!r].1eal]ni.zn€j, nieżbęd.ly.nad9
prirr'd]c*.:. funkc]onoWania plżedsięwrięci3,7]oka]iżoWanych na d?,ź]n3ai t]f 9/1 oraż 9/2, oraab
Adrmów.|. a]-r]i. M5Z.zonóW",

PlanoWane prżed5ięWż]ę.]e]rb€j],ilja iJudlJri,Ę in5lalacji fotowollaiażne'o n]o.y do 4 MW z rnoźi]woś.ią
rea]iżac]i mnie]§],/.l,] ]]].lnln.jj ióioWoltóiczJrych ai§ pl7?i,a.r;jących lącżnie óoay a MW i iącznej
,ar:rićr:rhni żabudowy do o1.4.42c| 11;] ..], !!r?n]e działek nr 9/'1 oln,9l' oi.ęb AdarnóWe!,8§ana
MsżczonóW. Powierżchnia l]j€lilci]omoścj, na które.i p]rnc,rrrra ]ei l]udo\Ąa rłynosi lą.?nie a,6000 ha,
Nieluchofióści, ljó |tó..] planowana jest inwestYcja !i l]rii;dolvane. Na Wniasko}.§Y.i dziaikac'r
znajd!ją się ]r3śy:ini] elektroener8etycz!ych, do któryci pjnn.]je 5]ę prżY]ącżenie eiektrorrr;. 

'rvesto.planuj€ Zamontowaa panele lr .noty od 350 do 1000 Wp, llość paneli WYnie5ie od 1oooszt do 285?s2t n3

§Yr€kior
2airądu zlewni



kridy 1MW mocy. panalc fotowolląiażne żoslani anba:piecrone pcr,]]oki antyrefleł§y]rrą. WytworŻOn,ener8la p.:a§yl?n3 będż]§ do inwerteró, - ulząd/eń żr]iaaióją§/a].] prąl :taif wyprorjliowany wmodul3ch fotowoil.ifżnycI n, prąd żmienny, ]edefi 1nrłai", pori"oa *ra :L.r:oo kYr. Na aażrjy 1MWprżypadaĆ będ?ie do 10 inWerlerĆ**, łnwertery mOntoWone 5ą w specjaln;! ,a len c€J ,a:a?^rażonychobt]dowach, która mo8ą lo§lra podw;esżc:]? na konstrukcji nośnej paleli fotow.a.la'cznych, bid'umiłsżc:one beżpoŚrednio na 8alntia na njr]łie]]<irn fundanenc]e. Energla przelaz}wan:lestr lnwe*łrado saa.ji tlansformżtora, ltór§j zrdaniem ]rJt Lrst3biliżo.vlrłle napiei]a orar n3dónie charaklery§yliprądowaj. ob]ekl żo§:aIie u§ytuowany na 
.p.efabryko!łrrrć] lro *y;"*"n"| nn mj§jsau plyciefundańentor/ej, iJmiejża?o],]€j na ż.gęsż.zon€j podayp(e- w ,c:p"t,y*;n§ 

'prrypaoł,.: 

;:];l,.:1e siqmontaż transfo.nrrtoróW ó]e]owYc]r ]!]l]} suchych źyvria;nych, 
''la 

lorr"nu ;.,"nlja]i planl'rje §a§'']ontaż,l"i; tran'JormatorowYai] r, ];ości żn].r.e] od przy]ęte] mocy. 1,1: :'.W nlocy l::yp;ria m.i§r,n!.ln;€ ]),dc|3 lldn,hln\dtn,owd 'r\4e\,o, | .-- " b''ol -- iła,ou:ne, ri,n;, n.,"," 
";;. ;"o,;;;;,"',". :,;i§tniejąlej dro3i gminnei, ż któlą t. n]€nrchońoać granicly aż'poo'obsza, a",rplł,oa"io r";ę,, prainWer|Yaj§. Ilanllje sał !t§nldzenie aerenLl poa] d.r89 1l!c?nje.ć. ,]r.] s."roło;t n;" i.."r.n..y ł ..

Po analiżie dostarczonva| wra? ; *.ioskiom malafialów, ł!r:.§lqdłi'rją. ]l.r,,]l. uw;.|nrrwaniap.żedslawione W a lt, 63 !al, 1 ljstdwy l)cś, biorEr: pod uwagę inforłiie :łwate w klrcle ilfulmicyjnajpriedsięwżię!;a. Dyrełtor Z?ri|a] Z]e lnr !ł io}r/].ż U7n3l, ż§ n;eje5t konićc:na lrżeprorradr.r'a o.enyodd?'aly!/ó|ia przeclmiotoWe8o paaa3]i!!rięc]il nn ś:!doWi5ko,

pianow?n. !.żeds]Ęwz]q.]9 nie je51 położore ni oba1l;ja1.: *or]llo,Iii]]1ny.h ItJb jnlva'] obszarach o ł:3k'mpoliomia wód 8rUnlorryai r1l tym siecli5ka(h 1qgowyc| or;; przy ujirll irek,

Przedmiotowe p.ZedJjłWż ęair l]o|;'jżowa e jest W dorzecżU w:§lt w obslir.re ]a.]na'jtych a?{ja] wćdpow]erżchnioWych PLliW20001]2]27§3:] Pi5ia Gągol]na od źlódei.jo okrłos.y: oit*"rą.
Dli] JaWP Pi5ia Gągotina od źróde' .]. Okrze5ży ? o|rżes7ą sian oaleślono iłko żŁ . o5lą8njęaie .€'i,
środó!r'a&o,rłych !żnano ża ni{]żd8lożona, Dla prżad§]oaowej JcW wy:laczono derogaclę na podstawie
alt,4 usa- 

' 
iamowej DYr§llywy Wodne.], tj. Dyrełly\łY 2000/60/wa, łaó.ą Lża;dn'r 5ię brali€mmoźliwoicilechnjcżnych,lłr],?Wni.JcWPWlatępJjepre5jr].}!annana.l,ł]]ra;..,niedżial.ńli]r].nowano

cżialania podslaWoWe, obljłr!]qce u!.l:ą.lkowanie Fiolr.aa.ki śc ekc...],ilóre 5E !.}!1rra:.ją€e, aby
:.edukować tą presję W Zai.'.j]e .łysiar.żającym dla .,5iąg§iąc;a doble8, lianr:, Z uwa6;jlril;k na crasn]tr|ędny d'a Wdroźenia dżial;rr, a talże ok1.3 ij9żbędny sby \,Vdroźoie dzill;:-:ia przyrllosly *}r'?rne
l.fćlar, dobry slan będżie mógl bya,!'ągnięty !.] t]łdnlekim cznsiir,

Nie pllarridu]e 5]ę ba7!ośrednie8o Wp]l,\łr prr!al]!*7iq.]a na
poWjerzciniowy.l.

s|nr j3koścloWy i ilośc]oWY wód

Użnać należy, iż powyższe rclw]ą;ania te.hnicźne pożWolą żi]ra:p]eczyć śroaa\ri1lo wodne p[aa 8n]sją
Jubstancji ropopoclrodny.h do ],r,ód poci]!,Jjnych, Teren realizacji pr78.jj;Qr:ięcia Z]oinialo\,]any ]e5t
!,J 8ranjay ]rdnolitej cżęś.i Wód podz emn\rri: 

' 
erropejski''r kodzie PLGW20o0i5, klórej slrn.hemi.żny i]ościorY 

'|reś]ano 
jako clobly, a o5]ągn]! e ceoĘ 9/c-..lĄi5[owylll Lr7|ćno za ll elalaożone, Wyzej

Wskazann Jall]pd użyska]a órjstqpstw cili ot]lgn]ęc]i r€]a].,! śroalóWiskov/v]:i].

Ze w?g'ędu na sl(a!i, a1];]rakt€r iżirkles przeclm]oactłalo !rżeds]ęxr!§a]a stw;eldżo|a, ieplanoWane
żamierżenie inwe5tyay]na n]e 1rędżie 5t!!a:?aa za8rożeli ri'a a!]ąiiięc;a calorł arad.wj5ko!ry.Łj§d..l]!ych
cżęści WÓd, W tym będża. oi]]rywało się l,,/ sposób zapew.r'.]ąa, rr]elrnrus2ó].raa irr7.pisów pr;r,]łrh
dotycżEcYch ochrony wód, !kla!]nnych W 9|aI)ie gospocla.owania \r§ra.ni na oi]sza..a aaa:€aża Wisiy,

P'anowana inweltycja |eży po7a i]|alnrarnr \łybl?!;y ]obszaramimo.Jiimiordż poza o!:rlrr.im] górsk;n]i
i]einYmi,

P'?"§loiowa inrł€stycja nje nanlśzs L,talei] u/ar!§,iió§ k.],żYst.nia ż V,,ćd reBionU wod.ego środkoWe]Wir' 1f§żporządżen]e ,]r §/?015 Dyrektor. Re8ionaln.8o 7..?ądu Gospci;lrłi iVodnej w warszawie * oz,
U, Woi.ródżtwa Mazow'r.*]ego poż, 3449 r późn, żm.].

PrżedsięWżięaie żlla]d!]e s]q ro:a strefami ochronnymi ujęć 
'ad.)raz 

poli 9arżalami oci].a..']

'.ar:r,roW€ 
G05podar§tWo Wod,,e !łódy polskio

Za llą' :aar' ,.! towi.żLi, ! ], Ikonomiczna 6, 99"4oo Łowicz
lei,Ir' 

'' ':150 
6a, ,łnr]a: żż-lowicz@wodv.sov,ol

Y...a



zb]clnlków Wód śród]ądowYth,

Planot anił i.]§esly.ja n]e żnr]dlrje się w1)b5:a.ze 5żaze8ólnego żagrożenia powoau 
'ą:r!r'i.]icym 

? Nłap

7a8rożeiia lr§l,d:ioWe€a.

Na podran.r]. rnformac]ila|!,!lltYch w kaa(a' ]nlornr3cyjnr] lr].rn,stw]erdżić brak możliwoiCiwy§tąparn'a

od.lż]alYrłinia o 2n|c7nej wialkoaći l!rb rJli.rnośc]. lrrar..j]olowe prżeds:ęwżię(ie ?arówno w aa:ia

aksploat;cji]ak iw fai]e rea]iz.ajiplry zo(ho\łariu odpowićdaaalr środkóW ] leahnlk, nie pOWillnn llrac,,ąLo

oddżialy\łać na ślodoWisko.

Mają€ powy'§rP na uwadżt użnano ża 7a5adne odstąpienie od pr?eplo\§adr!ni, o.tny odai]lryrJż.ja
|. środowi:1(o,

Z

otrzvmuia:
1, Bulmistrż Mszc7onown, P]ac Piisud5kie8o 1,96-320 Mszcżonói,
2. ala

?aństwor^jć 6o5podarslwo Wodn€ W.dy aolskie

??ftąd Zlewni', Łowic7u, uI- §konomicżna §,99-400 Łowi.2

l€|.: +48 46 gll §0'r, e,ńa!l: lz-lowicr@w6dy.gov-pl


