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DECYZJA
Na podstawie, art. 75 ust. 1 pkt.4, art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 pa^dziernika 2008 roku o udost^pnieniu
informacji o srodowisku i Jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzia^ywanla na srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pozn. zm.) w zwiqzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1

pkt.54 lit.b) Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrze^nia 2019 r. w sprawie przedsiQwzi^c mogqcych
znaczqco oddziatywac na ^rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

PCWO ENERGY PROJEKTSp.z o.o., o wydanie decyzji o ^rodowiskowych uwarunkowaniach
orzekam

1. stwierdzid brak potrzeby.przeprowadzenia ocenyoddziatywania na srodowisko pianowanego przedsi^wzi^cia

polegajqcego na ,,budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 71/1, 72/1 w obr^bie Jasionna,
gmfna Bolifys6w",

II. okre^lic nast^pujqce warunki wykorzystania terenu w fazje realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym
uwzgl^dnieniem koniecznosd ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytk6w oraz
ograniczenia uciqzliwo^ci dla terenow sqsiednich:
1) Prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montazowe nalezy przeprowadzic w terminie od 15
sierpnia do 1 marca, tj. poza szczytem sezonu iQgowego ptakow, kluczowym okresem rozrodu

gatunk6w dzlko wyst^pujqcych zwierzqt oraz okresem wiosennej migracji ptazdw. Dopuszcza SJQ
przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, je^li teren b^dzie utrzymany w stanie zaoranym, lub

po przeprowadzeniu kontroli przez specjalistQ przyrodnika pod kqtem zasiedlenia terenu przez
gatunki chronione (zalecane 1-3 dni przed rozpoczQdem prac). W przypadku ryzyka pfoszenia
zwierzqt gatunkow chronionych na skutek prac zlemnych w sezonie

iQgowym/rozrodczym/wiosennych migracji ptaz6w oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez
gatunla chronione, prace nalezy wstrzymac i uzyska^ zezwolenie na odst^pstwa od zakaz6w w

stosunku do gatunkow podlegajqcych ochronie, zgodnie z przepisami odrQbnymi.
2) Roboty budowlane nalezy prowadzid w porze dzlennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22,00
i organizowac w taki sposob, aby zminimalizowac liczbQ os6b narazonych na ha^as o poziomie
ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowad wszelkie operacje z uzydem ciQzkiego sprz^tu tak, aby

urzqdzenia emitujqce hatas o duzym nat^zeniu nie pracowa^jednocze^nie oraz nalezy przestrzegac
zasady wytqczania silnikow maszyn i pojazd6w w czasie przerw w pracy.
3) Na etapie realizacji prowadzid okresowe kontrole wykopdw w celu sprawdzenia czy nie doszb do
przypadkowego uwi^zienia w nich zwierz^t (gtownie pfaz6w, gadow, mafych ssakow). W przypadku
odnalezienia zwierzcjt nalezy je uwolnid i przenie^ poza teren budowy w miejsce bezpieczne,
wtasciwe siedliskowo dla danego gatunku. Dodatkowo w wykopach zaleca sl^ stosowa<& zamiennie:

pochylnie umozliwiajqce samodzielne wychodzenie uwi^zionych zwierzqt na zewnqtrz/ wyptaszczeri
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Jednej ze scian na poczqtku (ub na kortcu wykopu, ustawienia desek pod kqtem pozwalajqcym na
wydostanie si^ zwierzqt,

4) W przypadku koniecznosci prowadzenia prac ziemnych zwiqzanych z wykopami, np. pod linie
elektroenergetyczne oraz prac tnontazowych, w poblizu rowu melioracyjnego przebiegajqcego przez

teren przedsiQWzi^cia oraz cieku znajdujqcego siq przy zachodnlej granicy terenu inwestycyjnego, w
okresie wiosennych migracji i rozrodu ptazow (tj. w terminie od marca do czerwca), w przypadku
stwierdzenia obecno^d ptazow, teren prac nalezy wygrodzid tymczasowym ogrodzeniem

herpetologicznym, co uniemozliwi przedostawanie si^ ptazdw i innych drobnych zwierzqt.
5) PrzedsiQWzj^cie zrealizowa^ bez wycinki drzew i krzewow.

6) Zabezpieczyc narazone na uszkodzenia zadrzewienia znaj'dujqce SIQ w obszarze oddzialywania

przedsiQwzi^da. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzi<; ze szczeg61nq ostrozno^ciq.
Drzewanalezyzabezpieczycprzed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich
wygrodzenie lub oszaiowanie pni deskami zamocowanymi za pomocq drutu, z zastosowaniem

materiatu amortyzujqcego (mata stomiana, Juta itp.). Prace w obr^bie strefy korzeniowej nalezy
wykonywat; r^cznie/ ograniczajqc wykorzystanie sprz^tu mechanicznego. Nalezy minimalizowac ruch

pojazdow i maszyn budowlanych wok6t drzew w obr^bie strefy wyznaczonej przez obrys ich korony.
W obr^bie systemu korzeniowego drzew nie nalezy sktadowac materiat6w chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni igleby.
7) W celu uniemozliwienia zajmowania przez nietoperze i inne drobne zwierz^ta wolnych przestrzeni w

urzqdzeniach infrastruktury elektrowni (stacje transform a to rowe itp.) nafezy zastonic wszelkie
otwory i szczeliny/ a w przypadku koniecznosci ich pozostawienia zabezpieczyc siatkq metalowg o
oczkach nie wi^kszych niz 1 cm x 1 cm.

8) Instalacj? fotowoltaicznq oraz towarzysz^c^ jej infrastruktur^, w tym stacje transformatorowe i
ogrodzenie nalezy wykona^ w kolorach naturalnych, stonowanych/ niewyrozniajqcych si^ w
otoczeniu.

9) W cetu ograniczenia efektu tzw. ,/lustra wody" stosowad przerwy technologiczne pomiQdzy stoiami.

10) Przyfqczenle Instalaqi fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
zaprojektowad bez konieczno^d wydnki zadrzewieri, bez ingerencji w cieki wodne, rowy
melioracyjne, obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu w6d podziemnych, w
tym siedliska t^gowe oraz ujscia rzek, obszary le^ne/ obszary objQte ochronq/ w tym strefy ochronne

uj^c wod oraz obszary ochronne zbiornik6w w6d ^r6ctiqdowych, obszary wymagajqce specjalne]
ochrony ze wzgl^du na wyst^powanie gatunkow ro^lin, grzyb6w i zwierzqt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych obj^tych ochronq, w tym obszary Natura 2000, obszary o krajobrazie
majqcym znaczenie historyczne/ kulturowe lub/j archeologiczne.

11) Do wyprowadzenia energii z terenu inwestyqi nalezy zastosowac podziemne (kablowe) przewody
elektroenergetyczne.

12) Nie stosowac srodkow chemicznych (np. herbicydow) spowalniajqcych wzrost roslin; wykaszanie
mechaniczne terenu zaleca siq prowadzld po 1 sierpnia/ po ewentualnym wyprowadzeniu l^g6w
przez ptaki oraz po zakoriczeniu kwitnienia i owocowania ro^lin. Wykaszanie nalezy przeprowadzat;

w dnl suche i stoneczne, od centrum farmy w kierunku Jej brzegow, aby umoztiwi^ ewentualnq
ucieczk^ zwierzqt i ograniczyc ich smiertelno^.
13) Panels fotowoltaiczne myc czystq wodq, bez uzycia ^rodkow chemicznych lub ,,na sucho" za
pomocqszczotki.
14) W przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazy6 go w szczelnq misQ

olejowq, b^dqcq w stanie zmagazynowac catq obj'Qtosd oleju w przypadku awarii.

15) Odpady wytworzone w trakcie budowy t eksploatacji, nalezy gromadzic selektywnie, w
uporzqdkowany sposob, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach/ w
warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si^ do srodowiska substancji
szkodliwych, przed dost^pem os6b postronnych t zwierzqt, na utwardzonym podtozu, a nast^pnie
przekazywai; firmom posiadajqcym stosowne zezwolenle na zbieranie odpad6w, odzysk czy ich
unieszkodliwienie.
III. Wskazuj^ na koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunk6w i

wymagan dotyczqcych ochrony srodowiska kontecznych do uwzglQdnienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegolno^ci w projekcie

budowlanym:
1) Zastosowai; panele fotowoltaiczne z powtokq antyrefleksyjnq, jednoczesnie zapobiegajqcq zjawisku
ol^nienla odbiciowego j zwi^kszajqcq sprawno^d pochtaniania swiatia stonecznego.
2) Zastosowac konstrukcje montazowe, kt6rych wysokosc nie przel<roczy4 m.

3) Farm^ fotowoltaicznq ogrodzic ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych lub siatkowym, niepetnym, z
przestrzeniq ok. 10 cm (zalecana 20 cm) od poziomu terenu do dolnej kraw^dzi ogrodzenia, bez
podmurowki, lub z podmurowkq umieszczonq w gruncie do poziomu terenu, tak by pod

wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracj^ drobnym i srednim
zwierzQtom. Dolna kraw^dz siatki winna by6 wykonana w spos6b wykluczajqcy mozliwo^c
kaleczenia si^ zwierz^t.

4) Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej nale^y posadowic w odlegtosci min. 3 m od cieku sqsiadujqcego
z terenem przedsi^wzi^cia od strony zachodnlej.

5) Elementy farmy fotowoltaicznej (panele, stacje transformatorowe, inwertery) nalezy posadowic w
odlegto^d min. 3 m oct rowu melioracyjnego przebiegajqcego przez teren przedsi^wzi^da.
IV. Integralnq CZQSCI^ decyzji Jest Zatqcznik Nr 1 -Charakterystyka przedsi^wzi^cia.

UZASADNIENIE
W6jt Gminy Bolimow, w zwlqzku z wnioskiem PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z. o.o. z dnia 29 lipca 2021 roku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi^wzi^cia polegajqcego na ,,budowie
farmy fotowoltaicznej zlokallzowanej na dz. nr 71/1, 72/1 w obr^bie Jasionna^ gmina Bolimow", prowadzqc
post^powanie w trybie art. 71 ust. 2 pkt 2 ! art. 73 ust. I ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie/ udziale spoteczenstwa w ochronie ^rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na ^rodowisko - wystqpit z wnioskiem 2 dnia 02.08.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
^rodowiska w todzj (znak: GRP.6220.6.1.2021), Paristwowego Gospodarstwa Wodnego, Dyrektora Zarzqdu
Zlewni w towiczu (znak: GRP.6220.6.3.2021), Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Skierniewicach (znak: GRP,6220.6.2.2021), o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsi^wzi^cia, nalezy
natozyc obowlqzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na ^rodowisko.
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach nic wydat opinii w przedmiotowej
sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy oo^ traktuje si^ jako brak zastrzezert. Wody Polskie, Dyrektor
Zarzqdu Zlewni w t-owiczu, opiniq Nr WA.ZZ$.435.1.367.2021.MP z dnla 07.10.2021 r. (data wptywu do Urz^du
Gminy w Bolimowie 14.10.2021 r.) nie stwierdzlt potrzeby przeprowadzenia oceny odziatywania na
srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony 'Srodowiska postanowieniem z dnia 10.11.2021 roku (data wpfywu
do Urz^du Gminy w Bolimowie 10.11.2021 r.) znak: WOO$.4220.689.2021.Azi.2. postanowit uzna6 planowane

przedsiqwziQcie, za przedsi^wzi^de/ dla ktdrego nic istnieje potrzeba przeprowadzenla oceny oddziatywania

3

na srodowisko. Wskazane do zastosowania dziatania majqce na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych

oddziatywari inwestycji na ^rodowisko wynikajqce z w/w opinii zostaty wyszeg61nione w orzeczeniu decyzji,
Przedmiotowe przedsi^wzi^de zaliczane jest w aktualnym stanle prawnym do przedsi^wziQC mogqcych
potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze^nia 2019 r. w sprawie przedsi^wzi^c; mogqcych znaczqco oddzia^ywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla ktorego sporzqdzenie raportu oddziatywania tego przedsi^wzi^cia na
^rodowisko maze b\6 wymagane.
W trakde rozpatrywania przedtozonego wniosku, w zwiqzku ze szczegotowymi uwarunkowaniami zwiqzanymi

z kwaliflkowaniem przedsi^wzi^da mogqcego potencjalnie znaczqco oddziafywa^ na ^rodowisko do obowiqzku
przeprowadzenia oceny oddzia^ywania na srodowisko/ wziQto pod uwagQ uwarunkowania wynikajqce z art. 63

ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie/ udziale
spoteczeristwa w ochronie ^rodowiska oraz o ocenach oddzia^ywania na srodowisko/ otrzymane opinie w

przedmiotowej sprawie oraz informacje wynikajqce z przedtozonego przez wnioskodawc^ wniosku i KIZ.
/. Hodzaj i charakterystyka przedsi^wzi^cia z uwzgi^dnieniem:
a) skal! przedsi^wzi^da i wielko^d zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takie istotnych
rozwiqzat^ charakteryzujqcych przedsi^wziqcie:
Przedmiotowe przedsiQwzi^cie polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkowq
infrastrukturq techniczng niezbQdnq do jej funkcjonowania, na dz. nr ew. 71/1, 72/1 w obr^ble Jasionna,
Gmina Bolim6w (pow. skierniewicki, woj. ^odzkie).
Na analizowanym terenie nie obowiqzuje miej'scowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Planowana maksymalna moc elektrowni wynosi do 6 MWp.
Catkowita powierzchnia dziatek nr ewid.: 71/1, 72/1 wynosi 2,88 ha. •1-qczna powierzchnia terenu zaJQta
przez obiekty budowlane oraz pozosta^a powierzchnia przeznaczona do przekszta^cenia, w tym tymczasowego,

w celu realizaqi przedsiqwzi^cia b^dzie wynosic do 2,88 ha.
Energia elektryczna b^dzie przesytana bezpo^rednio do KSE bez uzycia systemu magazynowania energii
elektrycznej.

Teren przedsiQwzi^cia aktualnie uzytkowanyjest rolniczo (uprawy rolne). Znajdujq si^ tu gleby orne o niskich
klasach bonitacyjnych RIVa, RIVb, RV/ RVI. Brak zadrzewiert, brak zabudowafi. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa znajduje si? w odlegtosci ponad 68 m/ w kierunku potnocno-wschodnim. Przez srodkowq cz^c

dziafki przebiega row melioracyjny. Zgodnie z KIP/ nic przewiduje si^ jakiejkolwiek Ingerencjl w r6w, a
elementy przedsiQWzlQcia b^dq od niego odsuni^te o co najmniej 3 m. Omawiany obszar otoczony jest ze
wszystkich stron terenami rolnymi, dodatkowo od strony zachodniej przy granicy dziatki znajduje ciek wodny
Rz. Kanat Sierzch6w-Karolew (ciek znajduje si^ poza obszarem przedsi^wzi^da). Zgodnie z KIP ogrodzenie
zostanie zlokalizowane w odlegto^ci min. 3 m od deku. Dodatkowo pozostanie zachowany pas technologiczny
pomiQdzyogrodzeniem, a infrastrukturq (min. 3 m).

W sMad planowanej fnstalacjl fotowoltaicznej wchodzq nast^pujqce, powiqzane ze sobq technologicznie
elementy:
stalowe/ ocynkowane konstrukcje i efementy montazowe do instalacji paneli (tzw. sto^y

fotowoltaiczne)/ o orientacji pofudniowej, usytuowane na gruncle. PomiQdzy stotami zostanie
zachowana przerwa technologiczna w przedziale od ok. 1 do 14 m. Maksymalna wysokosd g6rnej
CZQSCI konstrukcji montazowych, wraz z modutami PV nie powinna przekroczy<; 4 m. Instalacja nie
b^dzie wyposazona w rviodut automatycznego naprowadzania;

panele fotowoltalczne o fqcznej mocy do 6 MWp w Ho^ci do 15000 szt, wyposazone w warstw^
antyrefleksyjng;

inwertery DC/AC o tqcznej mocy nominalnej do 6 MWp w ilosci do 120 szt. W zalezno^ci od
moztiwosci ich podtqczenia do modutow PV/ zostanq zainstalowane w systemic rozproszonym, bqdz

systemic centralnym (w prefabrykowanych stacjach kontenerowych);
prefabrykowane, kontenerowe stacje transformatorowe do 6 szt. tqczna moc stacji/ ktore b^dq

obsiugiwa^ projektowanq instalacj^ fotowottaicznq wynosi do 6 MW. Na tym etapje nie podj^to
decyzji odno^nie typu transformatora Jaki zostanie zastosowany (olejowy, zywiczny tub suchy). W
przypadku zastosowania transformatora olejowego, zostanie on wyposazony w szczelnq misQ
olejowq/ ktora zabezpiecza przed przedostaniem si^ oleju transformatorowego do srodowiska
zewn^trznego;

po^rednie rozdzielnice napi^cia;
uktady pomiarowo-zabezpleczajqce;
trasy oraz linie kablowe;
instalacje odgromowe, przepi^ciowe oraz przet^zeniowe;

dodatkowe oprzyrzqdowanie pomocnicze;
ogrodzenie, monitoring.

Na obecnym etapie prac nle jest znane miejsce przytqczenia instalacji do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. Najblizsza linia sredniego napiQcia znajduje SIQ w odlegtosd ok. 305 m w kierunku
potnocnym. Doktadna lokalizacja i sposob wykonania przytqczenla do sied ustalone zostanq przez operatora
sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunk6w przytqczenia do sieci, nie mniej jednak tras^
przebiegu linii kablowych do mlejsca przytqczenia nalezy zaprojektowai; bez konieczno^ci wycinki zadrzewieri,
bez ingerencji w cieki wodne, rowy melioracyjne, obszary wodno-btotne oraz Jnne obszary o ptytkim zaleganiu

wod podziemnych, w tym sledliska t^gowe oraz uj^cia rzek, obszary lesne, obszary obj^te ochronq, w tym
strefy ochronne u}qt w6d oraz obszary ochronne zbiornikow wod srodlqdowych/ obszary wymagajqce
specjalnej ochrony ze wzgl^du na wyst^powanie gatunk6w ro^lin/ grzybow i zwierzqt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objQtych ochron^, w tym obszary Natura 2000, obszary o krajobrazie majqcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

Wjazd na teren farmy planowany jest od strony wschodniej, z istniejqcej drogi lokalnej.
Nic planuje s\q prowadzenia ciqgtego oiwietlenia terenu elektrowni ijej ogrodzenia w porze nocnej. W trakcie
eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, teren pod I pomiQdzy panelami moze zosta<c obslany mieszankq traw i
roslln zielnych wta^clwych sledliskowo dla analizowanego obszaru lub zostanie pozostawiony do naturalnej
sukcesji. Nie planuje si^ wykorzystania srodkow chemlcznych majqcych na celu ograniczenie wzrostu
roslinnoscE, a jedynie koszenie w okresach najwi^kszego wzrostu, tak aby ro^linnos6 nie zastania^a powierzchni
paneli fotowoltalcznych. Koszenie b?dzie odbywato si^ mechanicznie.
b) powiqzat^ z mnymi przedsi^wzi^ciami, w szczeg61noScl kumulowan'ia s'sq oddziaiywah przedsi^wz't^
realizowanych i zrealizowanych, dia ktorych zostafa wycfana decyzja o ^rodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujqcych si^ na terenie, na kt6rym planuje siq realizacj^ przedsi^wzi^cia, oraz w obszarze oddz'iaiywania
przedsi^wzi^cia iub kt6rych oddziafywania mieszczq 5,? w obszarze oddziaiywania planowanego
przedsi^wziqcia w zakresie, w jakim ich oddziafywania mogq prowadzf<t do skumutowania oddziafywan z
planowanym przedsi^wzi^ciem
Z informacji zawartych w KIP wynika, ze w obszarze oddzialywania planowanej farmy fotowoitaicznej nie
znajdujq si^ inwestycje o podobnym charakterze, zatem nic przewlduje SIQ kumulowania oddziatywari.
c) r6znorodnoSd biologicznej, wykorzystywania zasob6w naturalnych, w tym gleby, wody i powlerzchni ziemi,
Na potrzeby planowanego przedsi^wziQcia prognozuje SIQ wykorzystanie normatywnych wielkoici w
zakresie zuzycia wody, materiat6w, surowcdw, energli oraz paliw. Materlaty i surowce wykorzystywane

podczas realizacji b^dq typowe dla tego typu prac budowlanych/ a materiatochtonno^c nie powinna odbiegad
od analogicznych przedsi^wzi^d o podobnym profilu. Na etapie eksploatacji przewiduje si^ wytqcznie
zapotrzebowanie na energy elektrycznq na potrzeby wtasne instalacji. Nie zachodzi potrzeba zaopatrzenia w
material, surowce, wod?, paliwa.

W trakcie eksploataqi farmy fotowoltaicznej przewiduje si^ okresowe mycie paneli. Czyszczenie panel!
odbywac SJQ b^dzie przez firnn^ zewn^trznq przy uzyciu czystej wody pod cisnienlem bez zastosowania
jakichkolwiek substancji czyszczqcych, w tym detergentow. Ponadto, w obecnie stosowanych panelach
stosowana Jest powbka zapobiegajqca osadzaniu SIQ pyt6w i osad6w. Do tego celu nie b^dzie pobierana woda
w wodociqgu gminnego.

d) emisji i wystqpowanla innych uciqzliwosci
Informacje zawarte w KIP pozwalajq stwierdzic, ze zar^wno na etapie realizaqi, jak i eksploatacji
przedsi^wzi^cia wyst^piq oddzia^ywania na srodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji rob6t oraz
zastosowanlu odpowiedniej technologii i zabezpieczeri oddziafywania te mogq bye zminimalizowane.
Na etapje budowy projektowanej elektrownl stonecznej do najbardziej uciqzliwych oddzialywari zaliczyc
mozna hatas z placu budowy oraz emisjQ zanieczyszczeri do powietrza. Oddziafywanie akustyczne w pierwszej
fazie inwestycji spowodowane b^dzle gfownie ruchem ^rodk6w transportu i pracami budowlanymj.
Oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza b^dzie wynikac gtdwnie z pracy sprz^tu budowlanego,
transportu materiafow budowlanych oraz element6w konstrukcyjnych budowanej instalacji. Nalezy jednak
zauwazyc/ ze oddziatywanie na powietrze atmosferyczne oraz uciqzliwo^d zwlqzane z hafasem mogqce

wystqplc podczas trwania fazy realizacji przedsi^wziQda b?dq mia^y charakter czasowy i b^dq zminlmalizowane
poprzez dziatania zwi^zane z odpowiedniq organizacj^ robot oraz wykonywaniem robdt budowtanych
wytqcznle w porze dziennej.

W trakcle funkcjonowania farmy fotowoltaicznej gt6wnym frddtem emisji hatasu b^dq stacje
transformatorowe SN/nN oraz inwertery. Transformator zabudowany b^dzie w kontenerowej stacji, kt6rej

jednym z zadart Jest wy gtuszenie emitowanego hatasu. Zgodnie z koncepcjq farmy fotowoltaicznej stacje
transformatorowe oraz inwertery nic b^dq zlokalizowane przy zabudowie chronionej akustycznie - brak

zabudowy w s^siedztwie dziatek inwestycyjnych. W KIP wykazano, ze przedsi^wzi^cie na etapie eksploatacji
nie spowoduje ponadnormatywnych oddziatywari w zakresie hatasu, na terenach chronionych akustycznie.
Z uwagi na charakter przedsi^wzfQcia, w fazie eksploatacji nie b^dq wyst^powac zadne zrdd^a emlsji
zanieczyszczert do powietrza. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej jako odnawialnego zr6dta energii/

przyczyni si^ po^rednio do ograniczenia emisji gaz6w deplarnianych pochodzqcych z konwencjonalnych zrodet
elektroenergetycznych.

Potencjalnie podczas prowadzonych prac realizacyjnych mogq wystqpid takze miejscowe
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi/ nast^pujqce w wyniku nieszczelnosci/awarii pojazdow
mechanicznych, l<t6re nast^pnie mogq si^ przedostac do srodowiska gruntowego. Oddziafywania te bqdq miaty
charakter kr6tkotrwafy, przejsclowy i odwracalny, a poprzez zastosowanie s\q do przestrzegania ^rodkow

zapobiegawczych nie przewiduje SIQ negatywnego bezposredniego oddzia^ywania na gleby, NEe przewiduje si^
takze wystqpienia negatywnego wplywu fazy realizacji planowanego przedsi^wzi^cla na wody powierzchniowe
i podziemne. Na etaple budowy, zapotrzebowanie na wod^ ograniczac si^ b^dzie gt6wnle do potrzeb bytowo-

gospodarczych pracownikdw zatrudnionych przy budowie, a ^cieki socjalno-bytowe b^dq zbterane w szczelne
zbiorniki bezodptywowe, ktdre odbierane b?dq przez specjalistycznq firm^ posladajqcq odpowiednie
zezwolenia w tym zakresie i oddawane do najblizszej oczyszczalni ^dek6w. Na etapie eksploatacji
przedmiotowej inwestycji nie bQdq powstawaly scieki soqalno-bytowe oraz technologiczne. W przypadku
zastosowania transformatora olejowego/ w celu unikniQcia przedostania SIQ oleju do srodowiska wodnogruntowego na wypadek awarii, pod transformatorem znajdowai; SIQ b^dzie szczelna misa olejowa/ b^dqca w

stanie zmagazynowac catq obJQtosc olej'u. Sptywajqca w trakde mycia paneli woda b^dzie posiadata sktad w6d
opadowych. Woda b^dzie mogta swobodnie wsiqkac w grunt bez ryzyka spowodowania zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego. ^deki deszczowe odprowadzane b^dq na tereny zielone w obrQbie dziatki
przewldzlanej pod inwestycjq,
e) ocenfonego w oparciu o wiedz^ naukowq ryzyka wystqpienia powaznych awarii iub katastrof naturalnych i
budowlanych, przy uwzgf^dnieniu uzywanych substancjf i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego
ze zmianq klimatu:
Z uwagi na rodzaj inwestycji, w przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsi^wziQcia
nalezy wykluczy^ duze ryzyko \A/ystqpienia powaznych awarii !ub katastrof naturalnych i budowlanych.
f) przewidywanych ilo^ci i rocfzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wpiywu na ^rodowisko, w przypadkach gdy
planuje si^ ich powstawanie
Realizacja przedsiQWzi^cia wiqza^a s\q b^dzle takze z wytwarzaniem odpadow powstajqcych przy pracach
budowlanych. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytw6rcq odpadow b^dzle firma ^wiadcz^cq us^ugi
budowlane na rzecz inwestora i to ona b^dzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpad6w z budowy. Na

etapie uzytkowania przedmiotowe przedsiQwzi^cie przy wtasdwym funkcjonowaniu nic bqdzie zr6dtein
generujqcym powstawanie znaczqcych ilo^ci odpadow. Ewentualnie wytwarzane mogq bye odpady zwiqzane z
ekspfoatacjq i utrzymaniem instalacji w dobrym stanie technicznym. Spos6b postQpowania oraz dalsze
zagospodarowanie odpaddw b^dzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresle
ochrony ^rodowiska oraz bezpieczertstwa zyda i zdrowla ludzi oraz zgodne zobowiqzuj'qcymi przepisami prawa.
W czasie realizacji oraz likwidacji przedsiQwziQda nie b^dq wykorzystywane zadne urz^dzenia, ktorych
praca mogtaby powodowa^ zagrozenie dla srodowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania
elektromagnetycznego. Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej zr6dtem promieniowania
elektromagnetycznego b^dq: linie kablowe niskiego i ^redniego napiQda, inwertery oraz transformatory
nN/SN. W KIP wykazano, ze nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych norm/ w zakresie oddziafywania
elektromagnetycznego.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25-30 lat. Po etapie eksploatacji elektrowni
fotowoltaicznej zuzyte panele fotowoltalczne zostan^ poddane recyklingowi. Inwestor zobowiqzuje SJQ do
przekazania ich specjalistycznym firmom posiadajqcym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku
odpadow.

g) zagrozensa dla zdrowia ludzif w tym wynikajqcego z emisji
W zwiqzku z realizacj^ i eksploatacjq przedsiQWzi^cia nie przewiduje s\q wystqpienig zagrozenia dla
zdrowia ludzi, w tym wynlkajqcego z emisji. Wszelkie prace zwiqzane 2 planowanym przedsiQwziQdem zostan^
wykonane tak, aby spowodowa<; jak najmniejsze uciqzliwo^ci dla okolicznych mieszkaricdw I otaczajqcego
srodowiska naturainego.

2. usytuowanie przedsi^wzi^cia, z uwzg!^dnien!em mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w szczegolnoSci przy

istniejqcym i planowanym u^ytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si^ srodowfska i odnawianla si^
zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowai^ miejscowych plan6w
zagospodarowania przestrzennego -uwzgl^dmajqce:

a) obszary wodno-bfotne, inne obszary o piytkim zaleganiu w6d podziemnych, w tym siedliska t^gowe oraz
ujscia rzek.

Przedsi^wziqcie b^dzie realizowane poza obszaraml wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, siedliskami t?gowymi czy uj^ciami rzek.
b) obszary wybrzezy t Srodowisko morskie. Przedmiotowe przedsiQwzi^cie lezypoza obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne. Przedmiotowe przedsi^wzi^cle lezy poza obszarami g6rskimi i le^nymi.
d) obszary objqte ochronq, w tym strefy ochronne uj^6 wod i obszary ochronne zbiornikow w6d sroctlqdowych.
Przedmiotowe przedsJQwzi^cie lezy poza obszarami obj^tymi ochronq/ w tym strefami ochronnymi ^]q6 wod
i obszarami ochronnymi zbiornikowwdd ^r6dlqdowych.
e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgl^du na wyst^powanie gatunkow ro^lin, grzybow i zwierzqt
fub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj^tych ochronq, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostafe formy
ochrony przyrody;
Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane Jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). Najblizej zlokalizowane
obszarowe formy ochrony przyrody (do 5 km, zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody
prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) to: Obszar Chronionego Krajobrazu
Pradoliny Warszawsko-Berliriskiej w odlegfo^ci ok. 700 m, rezerwat przyrody Rawka w odlegto^ci ok. 1,5
km. Najblizej potozonym obszarem nalezqcym do sieci Natura 2000 jest obszar maj^cy znaczenie dla
Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015 w odlegtosci ok. 5 km.
Przedmiotowe przedsi^wzi^de, przede wszystkim z uwagl na znacznq odleglosc, niewielkq skal^ oraz
l<r6tkotrwa^y i odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie realizaqi inwestycji oraz brak znaczqcych
negatywnych oddziatywan w czasie po^niejszej eksploatacji, nie b^dzie miato negatywnego wpfywu na cele
ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnosc wszystkich ww. obszardw podlegajqcych ochronie, w tym na
obszary Natura 2000.

Zgodnie z projektem przebiegu korytarzy ekologicznych opracowanym na zlecenie IVtinisterstwa
Srodowlska przez Zaktad Badanla Ssakow PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakdw) pod
kierownictwem prof. dr. hab. Wtodzimierza J^drzejewskiego Etap I - 2005 r, f Etap II - 2011 r.) przedsiQwzi^cie
znajduje s\q w catosci w obrQbie korytarza ekologicznego Lasy ^.owickie, Puszcza Bolimowska KPnC-21A oraz

cz^ciowo w obr^bie korytarza ekologicznego Dolina Wisty-DoIina Pilicy GKPnC-8C. Sq to f<orytarze z znaczeniu
krajowym I mi^dzynarodowym. Ponadto teren przedsi^wzi^cia moze stanowi^ miejsce lokalnych w?dr6wek
zwierz^t. Z uwagi na fakt, ze planowana farma fotowoltaiczna Jest przedsi^wzi^ciem dtugoterminowym/ kt6re
opr6cz tego/ ze wytqcza na wiele fat z produkcji rolnej obszar na powierzchni ok. 2,88 ha, to stanowid maze

istotnq przeszkod^ w swobodnym przemieszczaniu si^ zwlerzqt, tym samym moze mied wp^yw na tokalnq
rdznorodnosc biologicznq. Dlatego tez konfeczne Jest wykonanie ogrodzenia umozliwiajqcego przemieszczame

slQ ma^ych zwierzqt (zaleca si^ siatkowe niepefne z przestrzeniq ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej
kraw^dzi ogrodzenia, bez podmur6wki, lub z podmurowkq umieszczonq w gruncie do poziomu terenu, tak by
pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracj^ drobnym i srednim
zwierzqtom). Dzi^ki temu przedsiewzi^cie nie b^dzie stanowifo istotnej przeszkody dla przemieszczajqcej SIQ
fauny oraz nie b^dzle wptywa6 (stotnie na r6znorodno^ biologicznq. Korzystne dla przemieszczania SJQ fauny
b^dzle takze pozostawienie duzej wysokosci wolnej przestrzeni ponizej montowanych paneli fotowoltaicznych
(ok. 50 cm) oraz odstQp6w mi^dzy rz^dami paneli (od ok. 1 m do 14 m). Z uwagi na dostQpnosc terenow o
podobnym charakterze w otoczeniu, wj^ksze zwierz^ta bQdq mogty obej^ ogrodzenie farmy.

Z informacji przedstawionych w KIP wynika/ ze teren obj^ty przedsi^wzi^dem nie wykazuje istotnych
wartosci przyrodniczych zwiqzanych z wystQpowaniem cennych, rzadkich, bqdz objQtych ochronq siedlisk
przyrodniczych oraz gatunl<6w ro^lin, zwlerzqt i grzybow. Stwierdzone tu gatunki ro^lin i zwierzqt s^ pospolite
na terenie kraju. Na etapie realizacji przedsiQwzlQcia jesli zajdzie potrzeba, cenne sjedliska i gatunki ro$lin,
zwierzqt i grzybow mogqce pojawi<i si^ na omawlanym obszarze nalezy odpowiednio zabezpieczyc przed
negatywnym wptywem rob6t budowianych oraz w razie komecznosci podjq<; konleczne dziatania
minimalizujqce. W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed przenoszeniem
gatunk6w chronionych, przed rozpoczQciem prac mogqcych doprowadzic do zniszczenia gatunkow

chronionych i ich s!edlisk, umyslnego ptoszenia lub niepokojenia lub mogqcych m'\e6 inny negatywny wptyw na
gatunki chronione nalezy uzyskac stosowne zezwolenia zgodnle z przepisami odrQbnymi.

Realizacja przedsi^wziQda spowoduje zmianQ krajobrazu, Jednakze biorqc pod uwag^ obecny
antropogeniczny charakter terenu oraz niewielkq wysoko^ projektowanych konstrukcji (do ol<. 4 m)
prognozuje si^, iz elektrownia b^dzie zauwazalna jedynie z najblizej potozonych obszarow. Omawiany obszar
znajduje siQ poza obszarami prawnie chronionymi, na terenie intensywnie uzytkowanym rolniczo. Biorqc pod
uwagQ powyzsze mozna stwierdzic, ze przedmiotowa elektrownia stoneczna nic b^dzie w znacz^co negatywny

spos6b oddzialywad na krajobraz. Instalacj^ fotowoltaicznq oraz towarzyszqcq jej infrastrukturQ, w tym stacje
transformatorowe i ogrodzenie nalezy wykona6 w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyr6zniajqcych SIQ

w otoczeniu, aby 2mniejszy<; widoczno$(; instalacji w krajobrazie.
f)obszary, na kt6rych standardy jakoici Srodowiska zostaiy przekroczone lub istnieje prawdopodobiehstwo kh
przekroczenia.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja realizowana byta na obszarze, na ktorym standardy
jako^ci ^rodowisk zostaty przekroczone.
g)obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe tub archeofogiczne.
Inwestyqa potozonajest poza obszarem o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

h) g^stosc zaludnienia.
Gqstosc zaludnienia dla obszaru gminy Bolimdw wynosi 36 os./km2.
i)obszary przylegajqce dojezior. Przedmiotowe przedsiQwziQcie lezy poza obszarami przylegajqcymi do jezior.
j) uzdrowiska / obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowe przedsi^wziQcie lezy poza uzdrowiskami i
obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiqzujqce dla rnch cele ^rociowiskowe
Przedmiotowe przedsiQwzi^cie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych cz^^ci w6d
powierzchniowych PLRW20001727259929 Doptyw spod Skierniewic.
Dla JCWP Doptyw spod Skierniewic stan okreslono jako zty, a osiqgni^cie celow srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacjq na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy

WodneJ, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorq uzasadnia si^ brakiem mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty. 2 uwagi na niskq wiarygodno^ oceny i zwiqzany z tym brak mozliwo^ci wskazania
przyczyn nieosiqgniQCia dobrego stanu brakjest mozliwo^ci zaptanowania racjonalnych dzia^ari naprawczych.
Zaplanowanie i wdrozenie Jakichkolwiek dziatart b^dzie generowaio nieuzasadnione koszty. W zwiqzku z tym w
JCWP zapianowano dziatanie majgce na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologlcznego -

przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenla z\ego stanu po 2 latach wprowadzone
zostanie dziatanie majqce na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe post^powanie pozwoli na

racjonalne zaplanowanie niezb^dnych dziatart i zapewnienie ich wymaganej skuteczno^ci.

Uznac nalezy, iz rozwiqzania techniczne przedstawione w KIP pozwolq zabezpieczyc srodowisko wodne przed

emisjq substancji ropopochodnych do wod podziemnych. Teren realizacji przedsiQWzi^cia zlokaiizowany jest w
granicy jednolitej cz^ci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, ktorej stan chemiczny i
ilosciowy okre^lono jako dobry/ a osiqgniQcie cel6w srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana
JCWPd nie uzyskata odst^pstw dig osiqgniQcla cel6w ^rodowiskowych.
Przez srodkow^ cz^^ dziatki przebiega r6w melioracyjny. Pfanowana inwestycja/ poczqwszy od Jej ogrodzenia,
b^dzie znacznie od niego odsuni^ta i nie przewidujejakiejkolwiek ingerencji z nim zwiqzanej.
Ogrodzenie zostanle zlokalfzowane w odlegtosci ok 1 m od granicy dziatki. Dodatkowo pozostanie zachowany
pas technologiczny pomiQdzy ogrodzeniem a infrastrukturq (min. 3 m). Realizacja wnioskowanego
przedsi^wzi^cia nie b^dzie wiqzata siQ z wykonaniem prac ziemnych mogqcych trwale znieksztatdc
powierzchni^ terenu, w tym niwelacjq terenu inwestycji. Ze wzgt^du na charakter planowanego
przedsi^wziqcia, do tego typu przeksztatceri nie dojdzie zarowno podczas wbijania konstrukcji montazowej
poprzez l<afar, przeprowadzenia podziemnej trasy kablowej, czy wznoszenja ogrodzenia. Realizacja nie zmieni

kierunku i nat^zenia odptywu wod. Wszystkie wody opadowe i roztopowe, b^dq spfywa^ po powierzchni stacji
kontenerowej oraz paneli fotowoltaicznych. Wody b?dq wsiqkac do gruntu w ich bezposrednim sqsiedztwie.
Wody opadowe nie b^dq miaiy kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, poniewaz do budowy Instalacji
zostanq U2'yte materialy niewchodzqce z niq w rekcJQ, Woda opadowa, ktora b^dzie obmywa6 panele nie
ulegnie dodatkowej mineralizacji czy tez wzbogacemu o zwiqzki rnetali oraz soli.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziafywania rozwazanego w odniesiemu do kryterf6w wymienionych w
art. 63 pkt. 1 f 2 oraz w art. 62 ust.l pkt.l, ooS wynikajqce z:

a) zasi^gu oddziaiywania - obszaru geograficznego i Hczby ludnoSci na kt6rq przedsi^wzi^cle maze
oddz!afywa<t.

Na podstawie informacjl zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzic brak mozliwo^ci wystqpienja
oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

b) transgranicznego charakteru oddziafywania przedsi^wzi^cia na poszczeg6!ne efementy przyrodnicze.
Dla planowanego przedsi^wzi^cia brak jest transgranicznego oddziatywania na ^rodowisko ze wzgl^du
na potezenle inwestycji.
«

c) charakteru, wietkosci, intensywno^d i ztozonosci oddziafywania, z uwzgt^dnieniem obciqzenia istniejqcej
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpocz^cia oddziafywania;

Obecnie na terenie dziatek objQtych wnioskiem nie prowadzi si^ zadnych prac budowlanych, Sq to
grunty uzytkowane rolniczo.

d) prawdopodobsenstwa oddziafywania
Obecnie teren przeznaczony pod inwestycj^ uzytkowanyjest rolniczo. Zmiana sposobu uzytkowania grunt6w
b^dzie mfata charakter czasowy i b^dzie odwracalna. Oddziatywanie elektrowni stenecznej na szat^ ro^linnq na
etapie realizacjl inwestycji bQdzie si^ wlqzad z czasowym naruszeniem pokrywy gtebowej w miejscu montazu
paneli. B^dzie to jednak ingerencja powierzchniowa i tylko w miejscach styku stop montazowych z gtebq.
Panele fotowoltaiczne nie b^dq posiadafy fundament6w umieszczanych w gruncie. Ogniwa fotowoltaiczne
montowane b?dq w sposob nieinwazyjny, poprzez nabijanie stelazy bezposrednio do gruntu. Proces b^dzie
odbywaf si^ bez wydobycia mas ziemnych i wykopow wielkopowierzchniowych. Teren inwestycji przed
rozpocz^ciem prac budowlanych zaleca si? utrzymywa<t w stanie zaoranym, co ograniczy negatywny wptyw
etgpu reafizacji na awifaunq. Ponadto w zakresie oddziatywania na awifaun^, ryzyko tzw. /Justra wody" tzn.

mo^liwo^ci pomylenia przez ptaki warstwy fotoogniw z taflq wody zostanie ograniczone dzi^ki zachowaniu
odstQpdw technologicznych pomi^dzy rzQdami panel; fotowoitaicznych. Ponadto ewentualny negatywny
wptyw w zakresie o^lepiania mlgrujqcego, czy tez zerujqcego ptactwa zostanle wyeliminowany poprzez
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zastosowanle antyrefleksyjnych powtok pokrywaj^cych panele fotowoltaiczne. Podsumowujqc, po
zastosowaniu odpowiednich dziatari minimalizujqcych i ograniczajqcych uciqzlJwosci, oddziatywania wzglQdem
srodowiska przyrodniczego nie b^dq znaczqce.

e) czasu trwania, cz^stottiwosci i odwracalnosd oddziaiywania
Przewldywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25-30 iat. Po etapie eksploatacji elektrowni
fotowoltaicznej zuzyte panele fotowoltalczne zostanq poddane recyklingowi.

f)powiqzan z innymi przedsi^wzi^ciami, w szczeg61noSci kumulowama s^ oddziafywan przedsi^wzi^d
realizowanych s zrealizowanych, dfa ktorych zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

znajdujqcych si^ na terenie, na kt6rym planuje s/$ reaiizacj^ przeds^wz^da, oraz w obszarze oddziaiywania
przedsi^wzi^cia Sub ktorych oddziafywania mieszczq si^ w obszarze oddziaiywania ptanowanego
przedsi^wzi^cia - w zakresie, w jakim ich oddziatywama mogq prowadznt do skumulowania oddziaiywan i
planowanym przedsi^wziqciem,

W bezpo^rednim sqsiedztwie lokalizacji przedsi^wziQcia nie funkcjonujq podobne zamierzenia
inwestycyjne.

g }mozliwosci ogramczenia oddziafywama
Dziaiania minimalizujqce przewidziane w KIP:
• prowadzenia prac w maksymalnych godzinach 6.00-22.00 (szacuje SIQ/ 2e pracownicy budowy b^dq
realnie pracowad w godzinach 7.00-21.00);

• wykorzystanta do prowadzenia prac tylko i wytqcznie sprawnego technicznie sprz^tu;
• przestrzegania zasady wyfqczania silnik6w maszyn podczas przerw w pracy.

* zabezpieczenie sprzQtu budowlanego przed mozliwo^ciq awaryjnego wycieku paliwa i smarow poprzez
zapewnienie stanowiska z sorbentem stuzqcym do likwidacji powstatych wyciekow i wylewow
substancji ropopochodnych;
• tankowanie i naprawa pojazd6w odbywa6 si^ b^dzie poza terenem inwestycjl/ w specjalnie do tego
przeznaczonych miejscach. Dopuszcza si^ moziiwosc tankowania sprz^tu budowlanego na terenie

buctowy przy wykorzystaniu matabsorbujqcych i zachowaniu nalezytej ostrozno^d;
• ograniczenie zajQtosci terenu oraz ilo^ci i dtugo^ci prac;
gromadzenie ^ciekow sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie
wyspecjalizowanej firmie posiadajqcej stosowne pozwolenia;
• selektywne gromadzenie powstajqcych odpaddw w wyznaczonym miejscu w szczetnych pojemnikach na
terenie zaplecza budowy i ich systematyczne przekazywanie firmie posiadajqcej stosowne pozwolenla;
• wyposazenie transformatora w szczelnq mis^ olejowq, ktora pomie^ci co najmniej 105% oleju jaki b^dzie
zawierat transformator, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu;

• okresowe mycie panel! fotowoitaicznych odbywa<S si^ b^dzie za pomocq czystej wody pod ci^nieniem bez
domieszki jakiejkolwiek substanqi czyszczqcej. Woda do mycia panel) zostanie doprowadzona na teren
inwestycji np. w speq'alnie do tego przeznaczonych beczkowozach.

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy zatozeniach przyjQtych w karcie informacyjnej do^czonej
do wniosku o wydanie decyzji o ^rodowiskowych uwarunkowaniach/ nie b^dzie oddziatywa^ w sposob
znaczqcy na obszarygeograficzne i znacznq liczb^ ludnoici.

Po analizie karty Informacyjnej przedsi^wziQcia/ ze szczeg6tnym uwzglQdnieniem przedstawionych
wyzej kryteridw wskazanych w art. 63 ustawy 00$ Organ wydajqcy niniejszq decyzj^ stwierdzit brak mozliwo^ci
wystqpienia oddzlaiywania na ^rodowisko o znacznej wielko^ci/ intensywno^ci lub ztozono^ci. Przedmiotowe
przedsiQwzi^cie na etapie budowy oddzia^ywac b^dzie okresowo i krdtkotrwale, za$ na etapie eksploatacji
oddziatywanie bQdzie dlugotrwate o charakterze ciqgtym, jednakze zarowno w fazie eksploatacji, jak i w fazie
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realizaq'i przy zachowaniu odpowiednich ^rodkow i technik wskazanych w karcie informacyjnej przedsiQwzi^cie
nic powinno znaczqco oddziatywac na ^rodowisko.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji s^uzy stronom odwotanie do Samorz^dowego Kolegium Odwotawczego wSkierniewicach
za posrednictwem Wojta Gminy Bolimow w terminie 14 dni od dnia dor^czenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si^ prawa do wniesienia odwofania
sktadajqc stosowane oswiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem dorQczenia organowi o^wladczenia o

zrzeczeniu si^ prawa do wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron post^powania, decyzja staje SJQ
ostateczna i prawomocna, i strona nic bQdzie mogta odwotac siQ od decyzji do organu wyzszego stopnla, ani do

sqdu administracyjnego.

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsi^wzi^cia.

\ /oSSo^'pie^<t organu/
/podpis i podanierrfimie^lajjsa^wiska oraz stanowiska siuzbowego
osoby upowazmonej do wydania postanowienia/

Otrzymujg;

1. PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii. Plater 53,00 -113 Warszawa
2. Strony post^powania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa,
3. a/a.

Do wiadomo^ci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony ^rodowiska w todzi
2. Wody Polskie, Zarzqd Zlewni w 1-owiczu

3. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skiernlewicach
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSI^WZI^CIA
polegajqcego na «Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej
na dz. nr 71/1,72/1 w obr^bie Jasionna, gmina Bolimow"

Przedmlotowe przedsl^wzi^cie polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkowq
infrastrukturq techniczn^ niezb^dnq do jej funkqonowania, na dz. nr ew. 71/1, 72/1 w obr^bie Jasionna/ Gmina
Bolimow (pow. skierniewicki, woj. todzkie).
Na analizowanym terenie nie obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Planowana maksymalna moc elektrowni wynosi do 6 MWp,

Catkowita powierzchnia dziatek nr ewid.: 71/1, 72/1 wynosi 2,88 ha. tqczna powlerzchnia terenu zaj^ta
przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w

celu realizacji przedsi^wzi^cia b^dzie wynosic do 2,88 ha.
Energia elektryczna b^dzie przesytana bezpo^rednio do KSE bez uzycia systemu magszynowania energii
elektrycznej.

Teren przedsi^wzi^cia aktualnie uzytkowany Jest rolniczo (uprawy rolne). Znajdujq si^ tu gleby orne o niskich
klasach bonitacyjnych RIVa, RIVb/ RV, RVI. Brak zadrzewiert, brak zabudowari. Najblizsza zabudowa mieszkanlowa
znajduje SIQ w odlegtoscj ponad 68 m, w kierunku p6tnocno-wschodnim. Przez srodkowq c.i^t dziafki przebiega
row melioracyjny. Zgodnie z KIP, me przewiduje SJQ jakiejkolwiek ingerencji w r6w, a elementy przedsi^wziQda
b^dq od niego odsuni^te o co najmniej 3 m. Omawiany obszar otoczony Jest ze wszystkich stron terenami
rolnymi, dodatkowo od strony zachodniej przy granicy dziatki znajduje ciek wodny Rz. Kanat Sierzch6w-Karolew
(ciek znajduje si^ poza obszarem przedsi^wzJQcia). Zgodnie z KIP ogrodzenie zostanie zlokalizowane w odlegto^ci
min. 3 m od cieku. Dodatkowo pozostanie zachowany pas technologiczny pomi^dzy ogrodzeniem, a
infrastrukturq (mm. 3 m).

W sMad planowanej mstafacji fotowoltaicznej wchodzg nast^pujqce, powiqzane ze sobq technologicznie
elementy:
stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montazowe do instalacji paneli (tzw. sto}y
fotowoltaiczne), o orientacji potudniowej, usytuowane na gruncie. PomiQdzy sto^ami zostanie
zachowana przerwa technologiczna w przedziale od ok. 1 do 14 m. Maksymalna wysoko^c g<5rnej
cz^sci konstrukcji montazowych, wraz z modutami PV nic powinna przekroczyc 4 m. Instalacja nic
b^dzie wyposazona w modut automatycznego naprowadzania;

panele fotowoftaiczne o tqcznej mocy do 6 MWp w ilo^ci do 15000 szt., wyposazone w warstw^
antyrefleksyjnq;
inwertery DC/AC o t^cznej mocy nominalnej do 6 MWp w ilo^ci do 120 szt. W zaleznosci od
mozliwosci ich pocHqczenia do modut6w PV, zostanq zainstalowane w systemie rozproszonym, bqdz

systemic centralnym (w prefabrykowanych stacjach kontenerowych);
prefabrykowane, kontenerowe stacje transformatorowe do G szt. tqczna mac stacji, kt6re b^dq

obstugiwad projektowanq instalacj'Q fotowoltaicznq wynosi do 6 MW. Na tym etapie nie podj'Qto
decyzji odno^nie typu transformatora jaki zostanie zastosowany (olejowy, zywiczny lub suchy). W
przypadku zastosowania transformatora olejowego, zostanie on wyposazony w szczelnq mis^
olejowq, l<t6ra zabezpiecza przed przedostaniem SIQ oleju transformatorowego do ^rodowiska
zewnQtrznego;

po^rednie rozdzielnice napi^cia;
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uMadypomiarowo-zabezpieczajqce;

trasy oraz linfe kablowe;
instalacje odgromowe, przepiQciowe oraz przetQzeniowe;
dodatkowe oprzyrzqdowanie pomocnicze;
ogrodzenle, monitoring.

Wst^pna koncepcja graficzna farmy fotowoltaicznej stanowi zatqcznlk nrl do nlniejszej charakterystyki.

Ki/»J

Sscmk
/okrqgta piecz^co^ganu/
/podpis z podanieiKimieniaTna^ytflska oraz stanowiska sfuzbowego
iy upowa^nionej do wydania decyzji/

Wst^pnakoncepqagraficzna fanny fotowoflafcznej \ .-•''_'..- "\'42isv
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