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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 2021 r., poz. 2373, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także $ 3 ust. 

1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. wsprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia 
Wójta Gminy Słupia z dnia 05 stycznia 2022 r., znak: RIGKiOŚ.6220.1.2022.JR w sprawie administracyjnej 

zainicjowanej wnioskiem spółki Pruszyński — Kałużny sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, wtym kartą informacyjną 

przedsięwzięcia, 

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa III'” o mocy 

do 4 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 137 obręb 

Krosnowa, gmina Słupia”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

UZASADNIENIE 

Spółka Pruszyński - Kałużny pismem z dnia 27 grudnia 2021 r., wystąpiła do Wójta Gminy Słupia 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 Słupia wystąpił do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa III” o mocy do 4 MW wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 137 obręb Krosnowa, gmina Słupia”. 

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce nr. ewid. 137 obręb Krosnowa, w gminie Słupia. Z 

przedmiotowej działki wydzielony zostanie pod inwestycje teren o powierzchni ok. 6 ha. Projektowana 

instalacja fotowoltaiczna w procesie wykorzystywania energii słonecznej będzie produkować energię 

elektryczną w ilości: 4400 MWh/rok. Do produkcji w/w energii w jednym etapie należy zainstalować od 

5000 szt. do 8000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy nominalnej np. do 800 W (ilość paneli zależna jest 

od mocy panelu, który ostatecznie zostanie ujęty w projekcie budowlanym a później w projekcie 

wykonawczym, z tym, że moc zainstalowana w panelach nie może przekroczyć 4 MW). Ogniwa 

fotowoltaiczne zostaną umieszczone na stalowych konstrukcjach (tzw. stołach). Montaż stołów pod 

panele fotowoltaiczne nie wymaga kotwienia do betonowych fundamentów. Stoły zakotwione zostaną 

bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych ocynkowanych słupów palowanych na odpowiedniej 

głębokości. Zamiana prądu statego wytworzonego w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny 

następowała będzie w urządzeniach zwanych inwerterami. Przewiduje się montaż od 13 do 60 szt. 

inwerterów o mocy 60- 300 kW. Inwestor planuje zamontować inwertery, których dokładna mocoraz ilość 

zostanie odpowiednio dobrana na etapie projektu budowlanego. Dodatkowym niezbędnym elementem 

instalacji fotowoltaicznych jest kontenerowa stacja transformatorowa o powierzchni ok. 25 m2, wraz z 

rozdzielnicami. Ostateczne parametry stacji transformatorowej ustalone zostaną na etapie 

projektowania.



Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania 

przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny 

oddziatywania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor planuje zamontować inwertery, 

których dokładna moc oraz ilość zostanie odpowiednio dobrana na etapie projektu budowlanego. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim 

poziomie wód gruntowych w tym siedliskach tęgowych oraz przy ujściu rzek. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód 

powierzchniowych PLRW2000172725879 Skierniewka od źródeł do dopł. spod Dębowej Góry. 

Dla JCWP Skierniewka od źródeł do dopł. spod Dębowej Góry stan określono jako zły, a osiągnięcie celów 

środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 

4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się występowaniem 

presji rolniczej. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu 

ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami 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 i 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 PLGW200063, 

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. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami 

ochronnymi ochronnym 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 iw 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. 
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