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N3 podsta ań, u§t. 1pkt4u§t ustawy 7 dnia 03 paźd?ierni'(a 2008 I. o i]do§aępnia.iu
j€go ochroni€, !dżaale spol€cżeńśtwa w ochronie jrodowisk, ora? o ocenach

/ Wtym k.ńą inlormacyjną prxćds'lw2ięcaa,

opanlę, żedla przed§lęWzięala pn..§udowa larmy {otowollaa:n€j zlokal|lowanej na dż. nr23
w ńiaj9.owoś.i 8adowo D.ńu, mlna tłrj§łf ódlbro nazou/ie.łie,

UzĄsADNl€NIE

d
owisko iDz, U, z 2021 l., po|,2373 ze ż.r',) zwanej dalej ustawq ooŚ) a,akże

ro?porżądl€nia iady ManiśtrÓW l dnia l0 Wn.Śłi3 2019 r. w §p.awie prreal§ięWtięĆ

co oddziaĘwaćna środowi§kolDż, U, ż 2019 r,, po7 1839 ), w nawiążaniU doWystąpienia
Burmi§tr?a onov/a z dnia 17 lute8o 2022 r., znak:6.6220,6.2022,J.J w §prawie ad.ninirtra.yjn€j

lep..?el1l!l]ącej PcWo ENiRGY PV 261 sp. z o,o.,
e decyaji o środowiskowyaai uv/a.t]n'<owaalłch, po pfueana]iżowaniu WW, wn]osku wraz

z

Pani repre:entująca P!]]&o fNl3§Y PV 261 5p, ? a.o,, pi§fiań ż dnia 03 lulego 2022 r,,

wyśąpiła clo Burmi§r?. Ms..?onowa z !łnioskiem o wydeni€ decyźji o środo\^iskowycb
uwarunkoWaniach, Do pisńa dolącżono m.jn, kanę informacYjłą prżedsię!vżięcia.

Na podstawie art,64 !!i 1pkt 4 ustawy ooś Burminlz M5?czonowa wysąp]l do ?aństwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polslie DYrektoĘ Za.ząd! Zl.łvni W Łowicżu 7 plośbą o opinię dł
przedsięWzięcaa pn ,, Budowa farmy Jotowo}taicż.ej zlokaljzowanej na dz, nr ż3 !r, rniej§cowości Bado&o
Dańki, Gmina M§zczonóW, powiat żyraldowski, woj€wództwo mazoWieckie,

Planowane prredsięwzięci€ pole8a na budowie fafmy fotowolta]czn€j Z|ok.lirowanej na d7. nr 23

W obr(bie Badowo Da,iki,8mina NłsrczonóW D]a podmiotowej inwestYcji plano\ła|y j€§! montaź do
4o0o sżt p;neii fotowo|taicznych o iąclnej mocY do 1 V]Wp. Moc pojedynci§8c no.'.iu Wynosi
od 250 Wp do 1000 \Ą/p. ogniw. fotowoltaic?ne zo.taną zainltżIowrne na §pecj?l.yri ko.5trukcjach
nośrrYch posldowiony.h na 8runcie, Za§tosowane invJćrtery to i,,]weńe.y 

'c/Ac 
o lącżnej fiocy

nominal|ej do 1 MWp w ilo{ci do 50 s.a, Panele zoslaną podiącro.e d. lnw9ńerÓW o ląc.łej mocy do 1
MWp, żamjen'ających pląd §lal'/ na lrremi€nny o paaarĘarac'r doalo§owanych do s]ecj publicznej,
Dodatkowo w skład Jn.ny łotowo't2icln ej bĘdą wc.iodlić: §aec,ie tran9tormałorow€ do 1sżt., poiredn!e
rozdzielnic€ n3pięiia: L]klady !ómiarowo_?a5ezpa.cu 3jąc€, trasy oraż linie k3blow€, in§taiacje
od8.ornowe, pllepięiaow€ olaż przetęź€niow., dodatkowe oprżyrżądowanie pomocnicze,
ogrodżeniewlaz z mónitoringiem, cgrodzenlal€rsnU inWe5tycjiWykonane żostanież sIalkjz przestrżen]ą
ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędz] ogrodzenia, beu podm!ró!łk], calkowita pov/ielz.hnia
dż, 23 Wynosi 3,16 ha. Łączna powi€rzchnia terenu żaj'ęta pr?eż obiekty bL]dowlane oraż pozo5taia
povr'ielżchnia prżeaąaczona do plżeksltałcenia, \! tym tymczasowego, W celu realir3aji pazedsięWz:ęaia
bqdri. $Jynosić do 1,54 ha,

po 3n3lizi€ doslarc7anych V{aż ż Wniolki€rn mateliałów, rjwrględnia;ąc lacznie !Wż.rakówania
przedstawjone W ań, §: !st. : |Jrgrty ooi b'orą. pod uwa8ę infr.ma.j€ zawańe w tarcić informacyjnej

Łolłicz, dnia 15 kwjetnaa 2022 r.
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qcia, Dylektor zóżądu ZlewnlwŁowic.u użnół, ielri9 je'i kon:ecżłe prżeprowadzenie oceny

nia pI/edmiotowe8o przedsięwziqcia ńa środowisfto,

planowane p.zed3ięWzięcie nieiertp.łoione na ob!ż.fach Wodno-błotnych lub innychobszala€h o niskirn

poziomie wód 8.!ln
ch |ę8owych oraż przY Ujściu rzek

Prrcdfi]iotowa pr2e d5iĘWzią.:e żlolaliuow!ne je§t W dolt§c7il wialY w ob,Zalze jednolitych czĘści Wód

powienah.iow'c!,] pLRW2ooo17ż727631 Plsia 6ą8o lina ód lródał do okrżeszy ż okrzeszą

Dla ]cWP P;5ie Gą8olina od żróde| do 
'i.zesry 

ż okrżeśrą §tan określono jako złY, a o9iągniqcie ,elów

środowiskowych użnano ża nieu a8rożone, Dla przed miolowej JcW wyżnaczon., dero8ację na pod9tawi§

alt.4 \]śt, 4 Ramo\,l/ej DYr€ktywy wodnsj, tj Dvrektywy 20oo/60/WE, któ

możliwoścltethrl rżnY(h, W zlewnt l c§,-P wY§tę pL] je plesj akomunalna. §l program j€ dżialań żaplano\łano

dzialania podstsworłe, obejmując€ uporządkowanie 8o5po darki ś.i€kowej, klóre są WYslarczające, aby

zled!kowaĆ tą presję W zakrelie !łrystalczającym dla osiąBnięcia dorregc stanu, Z Uwagijednak nó cz.ś

nieZbędny dta wdlożenia dliałań, a ta kźe okres nieibędny abY wd.ożone driałan]a przyniosly wymiernć

efeltyl dobry §:ai] bĘd.le mógl być osiągn)ętY w niedalekam .żasie

Uznać naleźy, iż ro7wiązania technicżne pr:€dśtawione W KlP pożWolą laberp iea.Yć środoWi5ko wod!le

praed emisją sub§tancj Iropopochodnych
reali?acii p.zedsięwżięcia

j§klń łodZie PL6W200065,

towYch W lyń 9iedai§lj

rą U2asadni6 5aę blakiem

zlokalizowany jest w granicy jednolitej częśc] §ód podz

której śtsn chsmic.n! i lloś.ioWry ok.eś|ono iak, dobry, a

do wód podziemnYch, Teren

iemoyah o ćulopć
o.iągnlę.ie celów a!,odowiskowych uznano za

nieżatrożone, Wyźej wska zóna lcwPd nie !?Y'Łż}a od5tęp3tw dla o§iągnię€]a cetów śtodoWiskowych

§twierdzono, Że planowane

ze Wżględu śf odowi§koWYch jed]rolitych

zagaożenia PoWodZioWe8o,

Na nodstawie info.m3aji ,awa rlych w kar.ie l.rio.*',aaYjnej można st\rierdżiĆ blak moŻlivloJ.i 
'Ysląaie 

n ia

óddziaŃWania o znacrnei wielkości ,"o u"ior"i.i"r,*oriotowe przed'ięwzięcie zalówno W laŻie

xfiffi;;-;;;;;;real;,u c;i p"y,achowaniv odpowiednich ślodków ite,lrnik, nie p6\łi.]ng ,ną,:ąco

oddzialywaa na srodoW;śl"o,

Mając powyżsłe na uyrad?e użnano ża zasad]1, od3tąpienie od prżeprowadzenia oce,y €dd,iał*ania

?ianowańa inwestycja leźy pola

i leśnymi, poza strefaói ochronnyln

śródtądowych, a takźe nie 2najduje siĘ

ob9zaa?rnl W'!€e'Y i obszarami

i ujła !rrr, oraż poza

W 6b5uarże slażególne8o

molskimi, poza obsralami górskimi

ragloienia pcwodziq wyn]k,]ą,ym Z Map
lami ochronnYmi zbiórnikóu/ Wód

iffi," ""r"""a 
PIdc PihJd\\iego 1, 96 J70 Ms/czonów

Piń;twowe Gośpoda,!19]a !ł,ł]], !{"}
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