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;nlormacji o ś

6Ą 1 pkt 4 !st. 4 t]

;ch.onie, Udżiale s
o iDz. U. ż 2021 r,) po

ż dn]a 0] pżźdżarrnitlr 2008 r, o Udo§tępn;aniU
.islwa w ochroni€ środowiśła oraz o ocenach
73 z€ łn,J żwa8ej dalej !§ta,{/q ooi, a także

§ 3 u§i. 1rkt 54lit. b rządZenia Rady Mi,}i:t,ólł z dni. 10 Wlześnia 2019 r. W śpraw'e pfzedsaęW2iĘć
dzialYwać na środow'sko (D:, U,72019.., pol 1839 ), Waawiązaniu doWYstąpien]a

Bu nj§trra nowa z dni3 17 lltego 2022 r, łr.k: §.6220.5.2022.1J, W §pr.Wie administ.acYjBej
leprezent.lją€el' PcWo tNaRGY pRollKl 5p, u o,o.,

o Wydanie .lecyzji o środ9w]skowycl] !Wa.u.ko\łaniań, po prżeanalizowaniu Ww, wnio§ku W.aż
z żaląlznikam;, W tyfi kallą informa.Y]ną przedśięWrięcia,

wyrażam opinią ia dln pr:ed§ięw7ięcia pn, ,,8udowa farmy lotowoltaiclnei żlokallzowane' na
dr, §r 23 w miaiscowośai Badowo Dańki - 8, Gmina Msżcżońó!^/' powiat iyrardow3kj, wojewódżtwo
,tażowi8€kią nie iatn|ejo pollz€aa pr.€rrowadienia oceny oddżaaływania na ślodowj§l!.

UzAsADNlENlE

}anj reprezsntJią.a PcWo FNERGY PRo]€KT Sp, z o,o,. p-me : dnia 03 lutęEo 2022 r.,
wy3tąpila do B!rmiltrża Ms.czonowa ż Wni05kiem o w!dinie decy;ji o arodowi9kowych
!wa.unkowa.li3.h. Do pisma do]ącrono m, n. kartę inioIma.yaną p.żed§ięWzię.ia,

Na podstaw'€ .*, 64 ust 1 pkt 4 ustawy oói Bulm]strr M§żc?o.ów3 VlYnąp'l do piństwowe8o
Gospodalsbva Wodne8o Wody Pol§ki€ 

'yrektor3 
żrr2ądu żewn; w ŁoWiCż| ? prośbą o op'nię dla

prż€dsię\łzię.ia pn, ,,Budowa larmy fotowa]tai.zn€j zlót(?li?oWanei na .I., 11r 23 w miejscowoŚci Badowo
Dańki B, 6mana Mś2c?onóW, Powi3t źylardo\ł5k', województWo m:r2cwjeckae'',

Planor3n§ lrredsigwżięcis polega na bldawi€ larmy łotowoltaicżnej Zlok3 iżowałe; na d2. nr 23
W óbręlrje §ndowo Dańki-B, gmina M3z.żonów, Dla podmioiowej inw€stycji pl:nowrny ]'€st n]oniaż
do 4000 srt_ pane 

' 
fotowoltaicznycl] o a!.2l.)ei mo.y do 1 MWp. Moc pojedyncre8o modulu Wynosi

od 250 Wp do 1000 Wp, ogniv/a folovroiaa]crne iosaa.,ą za]nstalowane na 5pec.ialnych konstrukcjach
noŚny.h posadowionych na 8runcie, Za§tosolvan€ inweńery to inwene.y L}c/Ac o łącżnej fiocy
norninalne] do 1 MWp W ilości do 50 ś2t. Panele lostaną podląc.one do inweńerÓW o łącrnej moą
do 1 

'JWp, 
żam]eniających pr9d stał na !l7eńiennY o parametlach dostosowanych do sieci p!blicżne,i,

Dodatkowo w §|lad ialmy fotowoltaicżnćj będą rĄ§hodżićj §ta.je transformatorowe do 1 §zt , pośredni€
rożdżielniće napięr]a, układy pomiarowo - zabeżpie.zające, tlasy oraz linie kablowe, inst.lacje
odgloi]owe, pr?epięciowe olez p.ż€tęż§ni§we, dodelk.w§ opruYrżądowanie pomocnicze, o8rodrenle
Wra2 2 nroniao.in8jem. o8rodlelie te.e.! inw€3ł.ji wykonare .ostanje l §iatki l przeń.zenią
oł 20 cm od po?iomU terenu Nie planuje si§ prov/.dżenia ciągłego ośV/letlenia ler€nu elektrowni i ]€j
o8rodzenia W po.ze nocnej, calkowita poWieę.hnia d2, ż3 WYnosi 3,16 ha. Łącżna povrierż€hnia 1€l€n!
zajęta przer obiekty budowlane oraż pórorar'a powi€rżchnia p.żeżnacżona do przcksżtźlcenia, w łm
tymcżasowe§q 1,/ celU realiżacji prżedsięt/.2'ę.ii będ?ie wYnosić do 1,§2 ha,

WA.zzś.s,435.].87.2022,PD
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Po analizie do§ta.c.onych W.aż ż Wnioskiem m.t3riałóW, uw28lęd.iając łąc.nie trwarunkowanla

prżedstawione w óń, 63 u st- 1u|tawy ooŚ, bioląc pod UWagq inlornacje żawart. \ł kl.ie inform.łjnej
plrod§illr&ięcia/ Dyrektor 7arządu zlewni W lo\łlcżl] uznal, ż. niej3st kon;ęcrne p.ieplowadzenie oc€ny

oddżiajr\ł3.ia przedmiotoWego pĘedsięwlięći: l1. ś.odowi§ło.

Ptanowane p.żedsięW?ięci. nia]est poiożone na obśżarach wodno-b:olnych aub inny.h obr7.Irch o ni5kim

pożiomi€ WÓd Brufltclrych wł.n 5iedliskach łęgowycb o.az p.żY !rjś.i! rrek.

Pżedmiotowe pnedsięlvrięcie ż]ok§l;żowane jesl w dcrżec?! Wi§ły w óbsżene jednolityih caęści wód

pow]errchniowy.h PtRW20oo17 ż7 27631 Pi!i. 6ągolina od źfódeł do okrze§ży ż okn€szą,

)la lcWP Pisia Gą€olina od źlódeł do okrżes2Y ż okrzeszą stan ok.eślono jako zły, a os'q8nlĘcie celów

środowiskowYch użnaĄ§ za nieragrożone, Dla prżedmiotowej ]cW \^]yznaczono d€rogację.ra podstawić

ań,4 u§t,4 Ramowej oyIekt!1,Y Wodnej, tj, Dy.ektywy 2000/60/Wr, 
'(tórą 

uzasadnia §:q brakjem

m ożliwości t€ch nicz r Yct]. W żlewn] lcWP wy§tępuje Prelj. kom!nalnż W p.6!!?ńle.i2iał.ń żźpia.owano

dza.Łnla podstawowe, obejr,rvjące uporządkorvani3 8ospodarki ści€kowej, które są Wystzrclające, abY

,i§duk.wać tą pre5ję W zakre§ie Wy9tarczającvm d|3 O5ią8nięcia dobrego stanu. Z !wa8j jednak na clas
.ieżbędny d]a Wd.ożenia dzi.l.ń, a takie otras .ieżbędny aby Wdrożone dżialańid przyniosły wymie.ne

efekly, dobry stan będ.:€ mó8l bYć o§ią8niętyW niedalekim cżr§ie.

U.nać naleiy, jż rozw]ążania technic?ne prżedsta\łionc vr' KP pożwolą żabsrpi.cżyć środowisio wodne
p.zed ąrni§ją substżncji ropopochodnych do wód p.]ażiemiych, aeren realizacji prż€d§iłWzięci,

zlokaIiżow3nY jest w 8ranicy jednoli:€j .?ęś.i wód podziemnych o eUropejskam kodzie PLGW200065,

klórej ,tan chem;czny ] iIoś.iowy ak..al§n. jako dobry, a osiągnięcie celoW środowiśkowYch uznano ża

ńić2agroźon€, Wyźe] W9kaZr.a JCWPd nie !zyskala od5tępstw dla osią8n;ęcia celóW ś.odowi§koWych,

ze Wzg'ędu na skalĘ, .i.6kter i żakres przedmiolowe8o prred§|§!vż:ęd;a śtWi€rdlono, żs planowan"

żami€rzehi€ anwe§t_vcy]'ne nie będzie stwarżać Ą8roże|i dl3 o§iągnięcia ce]ów śIodoWiśkowychjednolity.h

cżęścl wód, w tym będźi€ odbywało ś'ę w 3po§ób uapewnieją.y nienaltrszalność pnepi§óli/ prawnych

dotyczącYch ochrony Wód, okrcślonyc}, !v rozpolżądz€niu Redy Miniśtró,"ł ! dnia 18 paźdż;ernika 2016 r.

$J splawie PLanu go§podalowa]]::] w§dami na obslarze co.że.ża Wi§ły 2 dni" 28listopada 20].6 l.

Planowrna i.w€§tycl'a l€żY poża obszarami Wybrzeź, i ob§rarańi morskjlni ori2 poza obsżarani górskimi

ileś.yn'.

Plzedśięwzięcie zna.jduje §ię po?a st.elami oEhlonnymi ujęć wód orau poża obgżarańi óchronnymi

zbiorn]ków wód śródlądo,rych,

Planowan3 inw€słcja nie 7narduj€ sięW obśz;rże szczególłegó żagrożenia pó!1,0dżią Wynikajqcyń, Map

7a8lo?€nia noWod7iowe8o

Na pod5taWie inform a cji zawańy.h 1}/ karcie in{ormacyjnej moźna stWierd7ićbr.k możliWości wystąpienia

oddżi3vrvania o znacżnej \łi§lkgś.: tub złożoności. Plzedmiotowe przed5aqwzięcje zaróWno w l2żie

eksploatacjijak irłfr?je realiż€cji prry żachowaniu odpowi9dnIcl środków it?.hnil, nie poWinno żr aczą.o

oddziaty\Vać na środoWisko-

[4ając powyź§z€.l3 i]Wadż€ !żnrn§ ża ,asadne odstąpienie od prreprowadzenia ocenY oddzia|ywan'a

Ot żvmuia:
1) Btrrmi5t,u M5zczonor,\,a, Plrc |it§rdśkiego 1. 96,320 Mszczonów
2) a/a

Państwa§. C!§p§d.r§tr§ 1łrd|le WodY Po;słie

Z.żąd zl€Wnj ,, l..ł1.!.], lli, tionom;."na 6,99,40J {oWiC

tćl.: ł48 46 811x60, ł mai| żz-l§Wicż6j,vadWo]3kie.iov,)l
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