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Skierniewice 11.05.2015 

OPINIA 

Na podstawie art. 3 pkt 2, lit. a ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tj. z 2011, Dz. U. Nr 212, poz. 1263) art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 
78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 
2008 r. nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Skierniewicach, po zapoznaniu się z dokumentami, załączonymi do pisma Wójta Gminy Nieborów 
znale ROS.6220.2.2015.JS z dnia 06.05.2015r. o planowanym przedsięwzięciu mogącym 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającym na budowie elektrowni 
fotowoltanicznej o mocy do I MW, linii SN wraz z kablami stero·wania i telekomunikacyjnymi, stacji 
transformatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, 
zlokalizowanej na działkach nr 239/2, 239/4, 241/5 i 242 w miejscowości Wola Szydłowiecka, gm. 
Bolimów 

odstępuje 

od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. 

UZASADNIENIE 

Wójt Gminy Nieborów, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Skierniewicach znale SKO.4009-15/15 z dnia 3.03.2015r. w myśl art. 25§1 pkt 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, prowadząc postępowanie w trybie art. 71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1227 z póź. zmianami), zwrócił się o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia 
polegającego na budowie elektrowni fotowoltanicznej o mocy do I NJW, linii SN wraz z kablami 
sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji tran~formatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych oraz 
niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działkach nr 239/2, 239/4, 241 /5 i 
242 w miejscowości Wola Szydłowiecka, gm. Bolimów, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Jakub Linart, Wola Szydłowiecka 29, gm. Bolimów. 

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięv,1zięcie zlokalizowane będzie na działce o łącznej 
powierzchni 5,38 ha. Obszar lokalizacji paneli fotowoltanicznych będzie wynosić ok. 3,4 ha 
Instalację fotowoltaniczną tworzyć będą następujące elementy: 
- konstrukcje wolnostojące wbijane w ziemię do montażu ogniw fotowoltanicznych, 
- ogniwa fotowoltaniczne, ok. 4000 szt. o mocy ok. 250 W każdy; 
- inwertery w ilości ok. 100 szt. o mocy 1 O kV A; 
- kable energetyczne układane w ziemi ; 
- kontenerowa stacja transformatorowa SN/Nn; 
- przyłącze elektroenergetyczne; 
- ogrodzenie unstalacji 
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Lokalizacja elektrowni fotowoltanicznych nie spowoduje zmiany uzytkowania przyległych 
gruntów. Ogniwa fotowoltaniczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania 
profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. Prace montażowe nie będą wiązały się z 
usuwaniem humusu i ingerowaniem w grunt. 

Zmiana sposobu zagospodarowania będzia miała charakter czasowy i będzie całkowicie 
odwracalna 

Jak wykazano w karcie informacyjnej inwestycja po oddaniu do eksploatacji nie spowoduje 
pogorszenia oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych. 

Przedsięwzięcie nie oddziaływuje na obszary podlegające ochronie w myśl ustawy z 16 
kwietnia 2004r. o oclu·onie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z póź. zmianami). 

Dla terenów objetych inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. 

Zgodnie z§ 3 ust.I pkt 52a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U nr 213, poz.1397), 
wnioskowane przedsięwzięcie, należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. W aktualnym stanie prawnym za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko , dla których sporządzenie raportu oddziaływania na -środowisko może być wymagane, 
uważa się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 
59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 173 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r . . o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania ,w frodowisko ( Dz.U z 2008 r. nr 199, poz.1227 ). 

Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie w niewielkim stopniu oddziaływać będzie na 
środowisko , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uznał za zasadne nie 
nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego 
przedsięwzięcia. 

Na niniejszą opinię zażalenie nie przysługuje . 

Otrzymują: 

..L Wójt Gminy Nieborów 
Al. Legionów Polskich 26, 99-416 N ie borów 
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