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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 4 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. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 
ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko {Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do 
wystąpienia Wójta Gminy Nieborów z dnia 18 sierpnia 2020 r., znak: ROS.6220.21.2020.JS w sprawie 
administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Błażeja Brasse reprezentującego JFSl Sp. z o.o. 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz 
z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, 

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa 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", nie istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

UZASADNIENIE 

Pan Błażej Brasse w imieniu JFSl Sp. z o.o., pismem z dnia 3 sierpnia 2020 r., wystąpi/ do Wójta Gminy 
Nieborów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono 
m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Nieborów wystąpi/ do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla 
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa 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". 

Ideą przedsięwzięcia jest budowa, a następnie eksploatacja instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej 
energię elektryczną. Do produkcji w/w energii potrzeba zainstalować: dla pojedynczej elektrowni do 
1 MW - do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych (ilość paneli zależna jest od mocy panelu, który ostatecznie 
zostanie ujęty w projekcie budowlanym a później w projekcie wykonawczym). Stoły na których 
instalowane panele fotowoltaiczne, zakotwione zostaną bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych 
ocynkowanych slupów palowanych na odpowiedniej głębokości. Zamiana prądu stałego wytworzonego 
w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny następowała będzie w urządzeniach zwanych 
inwerterami. Inwestor planuje zamontować inwertery, których dokładna moc oraz ilość zostanie 
odpowiednio dobrana na etapie projektu budowlanego. Dodatkowym niezbędnym elementem instalacji 



fotowoltaicznych jest kontenerowa stacja transformatorowa wraz z rozdzielnicami. Ostateczne 
parametry stacji transformatorowej ustalone zostaną na etapie projektowania i uzgodnienia 
z właściwym operatorem sieci elektroenergetycznej. Przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycji 
ogrodzeniem z siatki bez podmurówki. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW będzie zbudowana na 
działce o nr ewid. 239/2, 239/4, 241/5, 242. Teren przewidziany do ogrodzenia wyniesie do ok. 2,50 ha. 

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania 
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustowy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach 
o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach lęgowych oraz przy ujściu rzek. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód 
powierzchniowych PLRW2000172727299 Sucha. 

Dla JCWP Sucha stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. 
Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP 
występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na 
celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas 
niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne 
efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy ilościowy wód 
powierzchniowych. 

Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne 
przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia 

zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, 
której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za 
niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych„ 

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane 
zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych 

jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów 
prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 
28 listopada 2016 r. 

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi 
i leśnymi. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obrębie obszaru chronionego krajobrazu Pradoliny 
Warszawsko-Berlińskiej ustanowionego Uchwałą Nr 163/XXVl/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim (Dz. Urz. 
z 1988 r. Nr 11, poz. 106) oraz w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego Uchwałą 
Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie 
utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. Woj. 
Skierniewickiego z 1986 r. Nr 5 poz. 126). Obowiązujące na tym obszarze zakazy nie dotyczą realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca oceny 
oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 
obszaru chronionego. 
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przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi 
zbiorników wód śródlądowych. 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym 
z Map Zagrożenia Powodziowego. 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości 

wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno 

w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Nieborów, al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów 
2. a/a 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz 

tel.: +48 46 8115060, 669-833-633 e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl 


