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w naWiązaniu do wy§tąpienia
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Wtym kańą informacyjną pr?ed§]§w2ię.ia,

D

€ .tt. tj4 Ust. 1 pkt 4 L]st.4 łstawy ż dnja 0.] październikź 2008 r, o Ud
owiskU ijego ochronie, udżiale 5poleczeństwa W ochronie Środowj§ka ola

N3 pod
ińformacji o ś

decyzji o środowiskowyli !!rrl!n]<o\łaniirh, po

oddż] n. aro.]§Wisko {Dż. U. z 2021 r,, póz, ż313 że żm,) zwane
§ l !it, 1 :4lit. b rciporżądżeni. Rady MinistróV./ z dnia 10 V/rześnjr 201
rnogą 2nn c!ąco (]d działWgć na środowisko (!ż, U, z 2019 r., po2. 1839 ),
Burmistrża M§rconorr, ? dł'! :l4 lnte§ó 2022 r,, :n.!: 6,62żr.3.2022,JJ
żainicjowanej w.'cski3m rrn3 .epreze§tująC.go AGno F0lo sp. ż o,o., o Wydan:e

wyaażam opinle że dla prż€dsiewrię.i. pn. ,,Budowa lnsta|atji fotowoiaa§ai , §rł d, 
' '1ł{r możlŃością realizacii ńnieisży.h instala..ii 

'otowoltaia:ny.i 
$i. !rx9t(.r§i!nia aa§1} ń9.y

3 MW), wlaż z drogą dojazdową oJrż pr?r!.2!ń 
'! '(]rj!\ł.j 

r]lii nlel3rł}:.lr; i €'€mentamijnf€§lr{]ka!ry t9.hni.zn€i nieżb9dny$i d, }riwirl!\ł.8o 
- 
lulkr;oloiarrił prźedsilwżiętia''

t'.łil]żowanylh na d.iałkach nr 135/],, 154/3,15ą/6,136/7,137/1, Lzs/ż, śą|s,lsąla, śsis, tiz/s,
ob/ęb.Lub'inów, 8mina Msz.zonóW, powiat żyrardowśki, Woiewództwo ńażowia.kią nie a§tn]§i€poirrrba p.żep.owadzenia oceny oddriaływania na środoWisko.

w splawje administracyjnej

przeanaljżowaniu WW. Wniosku Wra? !:alącżrik anr,

UzAsAoNlENlr

Pan yepre?€ntujący AGRo FoTo sp, ż o.o,, pir,]..*ln . a.ln ?:t.ar.:.l. ż022 l,, WYstąpiłdo Bllmistlża Mszczonowa ż Wnioskiem o Wydanje decyzji o lrodcwi:ll:łicil lr|,v..r.'(o\łaniach,
}o parm3 dolącżono m,in, kartę jnforrnacYjńą pIże!]sję!vż:ęci.,

tla podstaWie ań.64 !st 1pkt 4 ustawy ooŚ ]]!ir]J]jsllż Msżczonowa Wystąpil do Paa,3ayrrn!.§]tr
Gospodarsllra Wo.]n.r. Wo.jy Polskie Dyrekto.a żazą()u Z|ewni w Łowlczu z ploclą o opinię d]aprżedsięWu ię.];], pn.,,i]rco\.!, jn5tilacji fotowoltaicżnej o mocy do 3 MW {ż moźljwością rea]izacji
rnniejszych insta]?cji ll)lórłrJt:]]ć?nych nie przekraczających łą.znie mocy 3 MW), wraz z crogą do;'azdową
oraż przY]ączem do krjjl),.łrj.]1?.] .nr.8e,lycżnej i elernentami infrastruktury technicznej, liezbędnymi doprawidło!1,€go funkcjo,ror,.,:n]n plrćl:ięy"lżięci?" zlokaiiżoWanych na dżjalka.a § 1')a/r. 154/3, 154/6,136l1 i 137/1, 135/5, 1r115, 15418, 136l2, 137/3, oblęb Lubljnów, g.-]i..]. lu,:szł;onów, powiat
irr..d]rrY!]i], !rojewódltWo mażoWieck je

P]anowane pr".,l!l,:ii.]. obejnuje b.'dowę insta]2cji fotowoltaicżnej o n,]oćy r]n 3 arv' a §ożaiwością
realiz"lcjj 

''njeja'Y.lr in!1;lacji lolowoltaic7llych nie przekraczających łącżnje ma.v 3 MW na terenie
dżialek nr L35l1, 154/] , 1r4/r, 73r/ l i 13l / I, 135/5, 15Ą/s, 754/a, :§6/3,137l3 obręb Lublinć$, sm inaM,żczonóW, ln3t,lncia 1ól..łr]1.]..ni, §ki.dii rię Z .a.tępujących ele''entówj panele fotowoitai.żne,
stelłże, linie kabloWe efilr§.lt!.rn., !r]rl]rw..]owć.,.żylą.ża eleklroener8etyczne,:ransformatlry,

.a,a,...,
Dyrekto,

zartądu zleWni
lł towitlu

,J



inwert€ry, ma8ażyn energij i ogrodzenk. lnwe5tor ,'anriić :?n:anaaraa §nala o ńocy
od 350 do 1000 v!p. l]lść pnr]a]] !.j!J]iesie od 1000.:t. ao 2rr7 rrt, n, 

'.irjy 
1MW mo.y, Pojedyncże

o€ Wo jest W 5trn]e !!ygene.o],.]3ć prąd o mory 1-6,§' 1§_ ai, l§ićy lM\ł pr?Yp.dać Ł}ędżie
do 10 inwerterólv, ]nwe.l€ry montows.e są w §prcrrla'§ n! !!n re] ,......ąo.]y.i Ollaowach, które
m08ą rost3ć podwi.sżóns na kon 5 tru k(jj n ośn e; ,a.eli lolorło]t ii?ny(|, bąai 

'ńa.§x.§.. !€:r9średnio
na gruncie na niew]elkim fundamencie OL}i€kt 2o§tani€ Llsyinowiny na pr€fąbryłówand ]ub wYlewanej
na mi€i§..] piYd. ftr.d.ńentoWej, Un]ie9żczonejna za8ęsżcżonej poC]sypce, Mak3Y&aln. wyrnirry obiektu
.tacji tran§ioitrlo.3 to 5 x 4 x :] ln. |nwestor p]anljt bLrdowę Ulw3Idżonej drog] doj3zdowej
poploWadżoneiod ijtnjćjq{€j drag;3r.i!].ej, ż ldórą ao .a..!ai ofi oŚĆ 8lan:.1y .ż pod obs?3r bezPośrednio
żajęty pod inw€}stycję Plent]je się t]twaldżeni§ ler.n, !r] a.ł§q t]tl.ż,}la,.. .]e} §:..o]..ać,,e pl!9krocżY
4 m, PlanoW,na i!,]westYcja zajmie teren do 3,9200 ha, , .re§o a]. o| 3.ó7!]i 

'? 
aajma :le]i:; ż panelami

fotowoltajcrnyrni, a ók,0.?500 ha plżypadni€ na og.ad?.ni€ i!.irr.ld?..]e p§r'€.r.ini pod
transformatory i dri]gq dojażcoWą.

Po ana'izie dostarc2onyci ],!la? ż W§io§kiem ,nal.ri.iÓW, *ł/?ględn].jąc 
'ą.rnie 

Uwarunkowania
przedstawione w a.l. 6] |.l. ] łJir!l,y ooi biorąc poĆ §lraeę inforfincje żtsw3rle w karcie in{ormacyjnej
prz edsięW ż ięcia, Dyrćkio r ż3lżąli ! ż ]er! n i W to!ri.:. 

',:.§l 
ż. i]i. j.st ].oi] i..rl r9 pfż. prow adż§nie o.enY

oddżiatywa,1]3 przedmiotó\łergo prżed9ięWżię.j, nr'lod.!r'J'{9.

planowane prżed,]ęl,;:iq.:r i}i9jgst p.lożon€ na ol]§tal3th ,./c.ino-b]otnych !b innV.h ob5?arach o niskim
po2iomie wód 8rUntor]lch,,! tyl:r .iediiskrch 11go?ir.n 

'a?r r.ry |]śr]!] r:!]k.

prżedmiotowep]-.ia.]§!r:]9.i€Z].k;liżowón.jest§dorż§c:.,!uJ]\,napo8ran]c;uj.dno]itychcżĘś.iWócl
powierżch.iolrYrl,i pliw2ac0172]27631 Pis. Gą|ol l J o.1 rod.ł .]o olr,e\ly z okrżesżą oral
PLRW2000172727§94 K.r3bie\łka,

Dla JCWP (orabiewk? s.tan określon, .'.k§ :Ł a a3i.!gn]ę.;§ .e]ó...' środówi§kowych !żnano ża
niezagrożon€. Dla przedmiotowej JcW wy?nrcalna .jelo3a.ję nn pod§t3will 3].l- 4 trst, 4 Ri,nrw€j
Dyre§rir,/y wodnej, tj. 

'yrcktywy 
2o00/60/Wt, łtórą ]lżasadnia sję lrreliem moz]jwości technicnycb,

W 2a§irni ]awP wyllęp1rje presja kom!nalna. W programIe d?ja]ań zaplanowano dzi!ł3nia podlta!ł,owe,
obejf.tr.iq.€ ,porżądkowanie 8o5podarki ściekaw3j, ]aćle rą wyllir.ż;jącc, ab! lredlrkować 1ą p1.3ję
w ża]ci:ie !ry31:]fcżijącym dIa osiągnięcia dobregO§t3nr.]. z lrlragijeć.ak na cżas niezbędny dlaWd.oże.;a
dżia]r]i, , a.ri'. O].r€j ni!:będny aby Wdrożone cjz]alania p]"żyniosly \łyń]ellxj €iekty, dobry stan 

'ad7ie-ó!l Ly, ,,, j.flll"l,, ... llekicjpllys/'o,,,

Dla JcWP Pisi3 Gągol;na ód iróde1 do olni.:! i o].rr.§,n §lan okreśJono jako żiy, a osjąaniecie celóW
Środowjskoli,,r,ch użnano ża niezagrożone, Dia Ir,e.lrrjcto!'J.j JCW y,,Yż.2rżcno delogac]ę na podrl.Wie
311.4 !ll, , Rrmolve_j DyrektywY Wodnej, tj Dyrektywy 2ooa/6o/wL. którą uzasrdnia 5ię brrrićń
n.Oż]i,vóilil..l-,nicżnych, \ł llewn]]CWP wy§tępuje presja korn!nalna, W progr€mie dzialań zaplanow]rno
dżi.]an], p..]llrwowe, obejmljąc€ up!rżądko\1,anie gospodarki ściekowej, które 5ą Wyst.rcża]ą.e, nby
?..dLl]<r]'.rii tą pres.ję w ?akre.ie wy§la..:a.jącYm dla osią8nięcia dobrego stanU, Z !./agi jednak na cż.s
n'eżbldny dl, wdrozenia dział.ń,. t3iie akres nigzbędny aby Wdrożon€ dżialania prżyniosty wymierne
.te].tr, r]obry jlJn bĘdzie mógt być oJiągn]ętY W niedal€kie]. przyszłości

Użnać należy, iż rozWiążania technicżne prże.jslawionQ w KlP pożWolą ra§ć7!ie.żya aroaó!/j§ka 
'".an.plż€d emisją subst3ncji ropopochodnych do wód poclZiemny.h. ]ere,r r.rl;za.ji pru e.tsię!r'rr],

żloki'iżowany jest v! §ranicy.i€dn9]iiej części wód podżiemnych o europe]skirn kod.ie PLGW200063,
kJór.j stan chemjc?ny j j]oac:..'.]! ó'(r!alono jako dobry, a osiągniqcie celóW ś.oc]ow;§kowych użn3no ża
l]ićż:Jgrożone, Wyż€j ,ł!]€ż!n;] ,]a!!Pr] |ie uzyskala odstępstw d]a osiągnięcia celóW środowjskowych,

Ze Wz8|ędu 1]ł skal?, .h.rr]ł!r ! ;i]l]es prżedmio:.Wago i].:.:jjiłrrrił.iili .tri.l.a]7ono, 
'ć 

9lłiow.l]c
żami€rzenie inW€sty.y],.e nie będ?ie stWarzać zagloień dl. o5iągn]!ri' .e''r. al.r]roo:.k.rr}rl ].:a,.o]:tY.].
części Wód, w tyl.] t!ęd;le odbYwalo się W sposób żapeylnjający nienaru5ża1.ość prżeprsoł P.!\"Jnychdotycą.ych O.irony rró,.]. ckreślonych W rożporżądżeniu Rady Ministró\ł ż dnia 18 paźdżielnika 2016 r-
W sprawie pl.nn 8o!por]ilo!łania Wodami na ob5lare c]orlec;a \i!isly ż dn]a 28listopacJa 2016 r,

?ri3irrił. i.x}§a..ra*. włjne wody psJskie

Zaźąd żlewn' w 1rlł'.rr. .]a. a!§n*..j.rrr ą 99-4oo Łowic?



Prl€d§jęWzięcie lna]'duie siq po7a 5trćf!rn] o.hlonnyńj !jęć 9]ói.l.? poża obsż..ami ochronnYmi?biornikóW Wód śró.liądoWych.

'l.n.t.'rnn 
inws§ayr:j. l)je żnajdujc 5ię W ob§żarże s?aż.góinli€o żżg13].nja powoda'ą wyniŁający.r. Milp7agrożeni! pówrr]'.rla§r,

N;, pod§tnwj€ inaor.nac.]j zaWirtych W kar.i. inror§nrY;nej irćżn3 JivJieIdzjć brak moż]iWości Wyltąpienj.
ód.,7];]Y!,]!nj' i :,i]ctł€j urie]kości l I rłożonoi.]. plr.crji.lo.,t/e prżed§iĘWzię.; ?arówno w 

'.:]e'!'p]'it!,j]i'| iW f.zie realiżacji prży r;c1,]or,,nni].] .r]porJj€dł;.h śl otików; iechnik, rrie powinno znaczaco
.d 0,, l,} /,"_ -J 5loU-h,,lv

MaJ'ąl: poWYż9że na uwad:e ltlalo:;: rr§.dn]: o.!st:]]rienie od prłeplowadłellił oc{xly oc].Jżjaly\,,",3nia

nowana inwestycja leży poża obsż§lami wybr:aiy i or9?aranll $§ia'd ń i ola: pcża obr?a.aą;góaa'<iniileśnyrni

QĘYDrłią
1J 8Ulmistr? M.rrżonowr, t]i]. |i]|!d.l]!8o :L, 9r,j20 MszcżonóW
2) a/a

pańs|wow€ cr.!odr*aw. !|rrrn. lr§ay ;'3'§'(|§
zinqd ?lrw.l W łr!r]i::.:. 0l. !an..rr:..a§ ą 9}4oo Łowjc?

tel,| +48 46 811 50 §o ._i.il. ,,,].,].,.,-,nr,^-,-,i_ -_.. _l
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