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poz, 23/1 że żnl,) żWanP_j dałe.i ,stawq ooi a 
'ilil]ów z dnin 1|]Września 2019 r, wJp.aWie p.:ed: ięlł:iić

D., U. z 2!t9 r., poż. 1§39J, !.r.*]ąaa.iu do
r., znak: G-6220-02.2022.Jl t s?f3!łie admirrrtracyjne,i

aepae2enaUją€ej ŁÓdżłie l]ektrowrić saonecznesp. r o.o

5 9 2027.1D

odstawie ań. 64 t]st. :] pii 4 ]rJ1, 4 |rsta wY ż dnin 03 paŹdli€rnjk3 1003 r, o
i o śIodowisku ;je8o ochron]€, ud!]rle spo iecżeńshva w §chlo§je środowi9ka

§ st, 1 pkt 54Iit, b rozporządżenia Rady Ministr
ogą§y.h ln3crąco oddziaływaĆ naŚrodowisko 1

Bt]rm:§r?a M§z.aonowa ż dnja 04 lute8o 2022
zainicjowrńai wnja:k!ań pena
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wyratatn

n8 lon
o lcórych mol^ra ,€a nalożenie obowią.a§dzialań, o których ńowa W art. 82 ust. :, pka 2 li:. b ustawy ooŚ, żuwrględ.i6r!i.ń ..§ięrrjiłr'!elemenlów

uzAsAoNlgNlr

1) § pr?yp3d'(! 3tw;eIdżenia koniecżnościprzebucjowY ]rrżącJżeń ł]s:]o.ecjiWodnych !vyma8ane jest
-. 7,l., pollo,e.'" woo-opl.WneĘo

Prn] ii:],.lćie]-jarji]]!; tćłrlis t]ektrownie s|onecżne sp. r o,..: p,.ń!m 2 dnia17 ,lr.2nia 2022 r., wysląpila do Burmistrza Msz.żono\r? 1 'inio:li.ó . yJydanie de.yzjio środowiskoWych uwarLlnkowaniach, Do pis.,]]3.].]ł.;on. m in. l"t1 ;,,l",r:1".yiną prżedsięWżięcia.

Na podstawje ań. 64 t]st 1 pkt 4 ustawy,ooś Bulrn]!,tr. ivl§ż.żc]]cwi wystąpił c]o Pańslwowć:oGo§pod3rsjw. Wodn€go Wocjy Po|skie Dyrektora Zarżądu żlewni * ir*i"."-J i.slą o opinję diapl z edsięw2 ię!ji. pł. ,,r!,:]owa .]€ka,ownj fotowoltaicznej (rnV aadowo-0ańkilo ią!.n.; mo.v ao SVWwiącznie (w tym także etapO\ło), v.,raz z nlezbędną inf.asirukturą :ech"i.;"ą ;,: ;r;" 
" "'' "wid, 

18 j 19obręb: 8adowo Dańki, gfi;na i*s7rż.nó\ł, polriat iy.a.dowski, Woj, nozowi..łłe'',
Po§adol,/ienie prżedfiiotow€j eieit.oWni fotoy/oit3;.żnei bqd.ie ziolalizo&rł. na cj!'.|.e o nr ewid.18 i 19 obręb Badowo Dańki, gm. M5żcżonó,,,J, po,,vjat źylardoWskj, vl:lj, m:iclłii.ckie, Flemen:ywchodżące w sklad projektowanej elektrowni foiowolt:i.r*r, '-o;;i 

'.aowolaaic.łeimono polikryśt.łjcżne lub amońicżne) o łą.żnej ma.Y noftj.n]nlj do 6 Miłl o *ocy jedlos:kowej
od 300 Wp 2000 
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lachYlone w kierunkU połudiliowyrn l.rb ]nnyrn opay§i3JnYin, string-box!, falolvniki w iJości do 120 §żt,,
system mon'torin8u (barie.a lR, czujńiki l!.]:ht], kamery), konaenerowe szcże'ne §ta.je tran5Jormalorowe
? tran§Jolńatolem ol€jowym l!b sL].hym nrl§li do 6 sztuk, pr?Y k.żcej sta.ji do 2 lrr]ej§. postojowych,
oBrodzen'! ai.tkowe lub panelowe, konlen€fcwe mag?zYny in.rgi] o pojemnoś.' do 60 MWh,
infra§tr!'.:!ia a€chn;ćżr; w tym m,in. w.wnętrżnii ]inja krb]o],!a nn lącląr, po5żcleEólne sek.j.
projektowan.i eiektrov/n] ż€ stacją trrn5lormat§rową, żjażd, ln !nikacja wew.ątri f3r]ny olaż p]a.
manewrowy, lv1o.t.: pane]i !rid?]e mial miej§cr na Wolnollo,j§.Y.h śtżlowych li]b ,luminiowyrh
konstrukcjach wapolcżyćh (§ao].r.| Jolowollai.żnyc'l). Powie.r.hni. lod 1tot.m; ni€ badaie utward.o...
Wysokość konstruŁlji n'e pll€|lclżY 5 m nad poliomeln tsluntu.:l.ren pomiędży.:ęd.,ri paneli nis
będżie brał Lrdżialu \ll wytlłarzanju .nrrgji elektrycżnej, Urżądzenia rkiada]ące siq na e|;*.owni? będą
polą.żo.e stosownym; łablarni itworrli bqdi wewnętrżnq:nira§tlukttlrę pr:yłącżeniow.], która będ:ie
odpowiednio polącżona ż śie.'ą operatola. w l3mach pr?edmiolowci inwestyci' prżewidżiano do
wYkonanji.ównież drcgę WeWnętżną utw;rdloną 1ut\łald?en]. żi€nrne i,/lub kruszlvrenr] ora; p|ac
postojovvy .lrok kaid.j §anfji trans{orm;rtólorej. plne]. fo:o,,!a]tiicżne dż';l"ją berobsttl€osJo i nj€
Wym3gają konrer\ńJa.i] ]edna| W s}tuacji, 8dy ?rjd?ic konlr.l;rl]śa |.h !,rY!:Yr!.?enin dopusż.ż3 :ię
cżYszczenie/ np. ża pońa.ą lżcżotk] na WYsięgniku o.r; §.ody żdem;l]e.it:i;.w3.ej lprżyj.żne]
środowi5ku), która nił poż§rt?*], 5nr!g. Pro]'ektuje 3iq Wykon;rr1. ó8rodzeIl. t!l.nL: jnweslycYjne8.. łi]
obecnym €tapie przyEótow?ni. jnWesty.ji p.żewiduje 5ię Wyarnani€ o8rodż..a. !i.tkowe8o l.]a)
panelow€go. Telen przezna..ony pod lealizżćję ]!]l/estycji Wynolić b§dżie do 6,§ ha,

Fo.n.liż;e dostarczonYch wla, , rłn]oskiem matśrialóW, uwżględni3ią. ląc?nic uw.fuakrwania
pnedśtawaon. w ań. 63 u§l]. 11, u§tlriłi/ orŚ. bjoraa pod uwa8ę infrrrmacje zrwańe W karcie i.forń3.yjnej

'yrektor 
Zarządu żl§Wni w Łowi('! !7nn1. źe ni€ je§t kon]eć?ne przepIowadż3nić 9cćny

oddri otowego plrćd§:9!łżięcia n.

o nrskim
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'l. 
jcwp pjsia Gą8olina od ok.zeszy ż otrże!żą stan o

'fadol.rj§ło\łych 
użneno ża nie ,. 

']a 
przędmioiowej ]cW wyżna.2ana de.ogację na poala'aarr]e

,ń,4 !jt, 4 Ramowej Dylektywy W§dł.]-, tj. Dyrektylł.Y 2c00/60/WE, którą uuasadnia §ię b..ii§n
moż]'';aś.'technicżny.i. ą]żlewniJcW! 

'ry.'aqpuj€ 
presja komun3lna, W programie dż'3lań żaplanowano

dżialani' podstawowe, c]rejmujące uporrądkorrr.]e gospodark; {.],.t3ri/el', które są tlYstar.żające, abY
żredukowaĆ tE presję !ł zrłlesie Wystarcżają.yfi d]: osiągniĘ.]a 

'.1,.rrgó 
stan!, Z UW29] j.dnak na cżas

niezbqdny dla Wdrożenia dz:i]i3i, a także ok..s ,;€:będn} aby VJć'!}.]jł dz;ejani. przYnlo!' !r!mierne
erekly, dobrY st.n bedzie mćl] i]Yi rsi3gniętV W ni.r.l.łim cu ?sje,

Użnać nnleży, iż rożlviązaniii 1r.]jn].i.]e przedstawio|]. W KlP poiwolą ..l.:r'ecryć ślodo}&i§a(o ''{,.are
przed eni!ją 5ubstancji rOpop..lódnych do wód podżieinnych. Ter.l l.rli:.cji przedJiqwrjq.a.,
żlokaliżowany j€5i W granicy jedI01]lrj .zęści lvód podżiemn!.h o europcilljm iodzie PLGW200063,
kórej stan che]niczny j iloŚciowy .kli]a]ćro j3ko dobry, d osią§],]iqcie celów środOl'vi!!.i y.h uznano Z:
niez3grożone. Wyżej wskaż3na ]CWP.] n]. }7Y5kała odstępstw dla osiągnię.ia celów Śr.aowiskowych.

Ze \łźględ, ,]. .kalę, charaktel i 7:rir.. i,r;edmiotowe8o plż.d9ięWzięcia stwierdżo|]o, że planowane
żamierzenie 

'n],!estycyjn€ 
nie będzie 3'hłrlrri ż3g.oż€ń d]3 osiągl]ięcia celó!! środoWiskoWy.h jeclnolitych

cżęś.i wód, V. lyn] bqdżie odbywało s]1 w !pó.ób zap€!!niający n]enarusża]ność plżcpi5ów praw.ych
dotyczących o.hrony wód, określonych w ro]pór:ądżeniu Rady Minijt].ó,.! ż dnia 18 paźdżiern]ka ż016 r
W spr3wie Planu gospoć?.owania Wodami ni.,b:.ć.że dorrec?a Wls]}: .jria 28 |istopada 20t6 r

Plailow.n. inrr.::ycja ]eży poż.r ob§7alami WybrlcźY ] ob1;.r.r]: norskim] or2Z po]3 ob§rararni górskimi
ileśnymi

PrżedsięWżię.ie żi]r].]l].3:ę poża str€fami ochlonnymi tr]ęi \}rilj ola] poza ot,sz.l..]' o.h.onnyrn]
żbiornikóW Wód ś l ó,:]1i.].rrr.|].

Piń§twoW€ Go5podarslwo Wodne \rrrr r.lr|!.
lairli ::.r.:1rł Łowicżu, Ui flonó'ni.in. §. 99-400 l.r;r.
tei. -43,1rr:]§060 F,ńij],77 ld i.rió,.r.0^ rliił,c, -l



Planowa.a inwe5tycia nje żnajdrji §jł W obśżarże 5zcle8Ólne8, żagrożenia polvod/li] Wynjkajiiym 1 l\'!,
Za8roż€nia por,rod2joWego,

Na podsl,Wje inior,n..j] ?i,,!nrtyc| ., iil..'. ]ilrlłrł.y]nirj n]oźna stwieldżić lrlak rnożl]wości WY§tąpi.n'ir
oddżialYwa'.in o 7n;.:]]€j wi€]łca.; a!]j żiożoności, Plżedr:]iotowe prżecl§iqwżięcie :..ównó ." 

'3żi.eksploatacjij.* 
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i€a]i/e(j] ,lar l..']§wa.lU oc]pow'ec'.:.h iro.]kow i krcllnik, nje palr'nao ,n', ażą.o
cddżi.Jywnć na irodoYr;§ln

Mając po],!,lżsa. i:. 1]W!dżć Uliano ż. ]3.iłd,.e od9tąp].n]r c.l przepro,,VJdjeni3 o.enY §ddżialywania
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aaaśtwowe G.3p.arr§a.rr, :r.a.e wodY Pot§tj.
ż.l?ąi żl€wni w |ówicżtJ, 

'',la.r.}§'.:.. ą 99-410 towicż
:!].: łr' § 81150 60, e,nrjl: ż:łar:r§]r9*r§§l5kie.sov.ol


