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OPINIA 

Skierniewice, dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Wójt Gminy Nieborów 
Al. Legionów Polskich 26 

99-416 Nieborów 

Na podstawie art. 3 pkt 2, lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 78 ust. 
I pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skierniewicach, po zapoznaniu się z kartą informacyjną, załączoną do pisma Wójta Gminy 
Nieborów znak: ROS.6220.21.2020.JSAP z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie: 

- zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
budowie elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o mocy do 1 MW linii SN wraz z kablami sterowania 
i telekomunikacyjnymi stacji transformatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych 

urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid. 239/2, 239/4, 241/5 i 242 w miejscowości 
Wola Szydłowiecka, gm. Bolimów z dnia 29.02.2016 nr ROS.6220.2.2015.JS, przeniesionej decyzją 
z dnia 15.10.2018 r. nr ROS.6220.21.2018.JS oraz decyzją z dnia 11.10.2019 r. 
nr ROS.6220.16.2019.JS 

odstępuje 

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

UZASADNIENIE 

Wójt Gminy Nieborów prowadzą() nn,sl-,,,-rMG:rt\ 

o udostępnianiu informacji o środowisku 1 Jego ocijtc) ·. :: : 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz,U:.:z:202 ;Efzin.), ZWJrócitł 
się o wydanie opinii, dotyczącej nałożenia obowiązku przeprowadzenia.
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ó~~•y,Oddziaływania na 
środowisko w sprawie zmiany decyzji o . środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o mocy do 1 MW 
linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi stacji transformatorowej NN/SN, dróg 
wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid. 239/2, 23914, 
241/5 i 242 w miejscowości Wola Szydłowiecka, gm. Bolimów z dnia 29.02.2016 
nr ROS.6220.2.2015.JS, przeniesionej decyzją z dnia 15.10.2018 r. nr ROS.6220.21.2018.JS oraz 
decyzją z dnia 11.10.2019 r. nr ROS.6220.16.2019.JS. 

Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest JFS I Sp. z o.o., ul. Sempołowskiej 4, 95-200 Pabianice. 
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Planowana inwestycja polega na posadowieniu na powierzchni gruntu konstrukcji 
metalowych, do których przymocowane zostaną panele fotowoltaiczne do przetwarzania energii 
promieniowania słonecznego w energię elektryczną, a także montaż inwerterów do zamiany prądu 
stałego na prąd zmieuny, rozdzielnicy prądu, kontenerowej stacji transformatorowej, przyłącza 
energetycznego do sieci 15kV. 

Farma fotowoltaiczna z założenia jest bezobsługowa. Eksploatacja farmy, aż do zużycia 
technicznego, nie powoduje powstawania odpadów, emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza oraz 
emisji do wód powierzchniowych i podziemnych. 

Zmiana obowiązującej decyzji środowiskowej polega na zmianie zapisu: 

- pkt I, w którym nominalna moc panelu fotowoltaicznego zamiast zakresu od 250 W do 300 W 

będzie wynosić od 250 W do 500 W oraz 

- pkt 2c), w którym ustawienie paneli fotowoltaicznych w miejsce kąta nachylenia 15° będzie 
wynosić max. 45° 

Obszar planowanego przedsięwzięcia nie został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Maków. 

Zgodnie z §3 ust.I pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839), 
wnioskowane przedsięwzięcie, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Z uwagi na fakt, iż planowana zmiana zapisów decyzji środowiskowej będzie mieć nieistotny 
wpływ 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. 
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