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OPINIA
_ Na podstawieart. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 195) 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 środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373
z póź. zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, po zapoznaniu się
z kartą informacyjną przedsięwzięcia, załączoną do pisma Wójta Gminy
Słupia znak:
RIGKiOŚ.6220.1.2022JR z dnia 5 stycznia 2022 r (data wpływu 11.01.2022 r.) o planowanym
przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn:

- budowa elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa III" o mocy do 4 MW wraz z urządzeniami
infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 137 obręb Krosnowa, gmina Słupia
odstępuje
od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Słupia zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia pn: budowa elektrowni
fotowoltaicznej „Krosnowa III" o mocy do 4 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na

działce nr ewid. 137 obręb Krosnowa, gmina Skupia, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Pruszyński — Kałużny Sp. z 0.0., ul. Rudzka 43, 95-030 Rzgów
Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Planowana
inwestycja polega na posadowieniu
na powierzchni
gruntu konstrukcji
metalowych, do których przymocowane zostaną panele fotowoliaiczne do przetwarzania energii
promieniowania słonecznego w energię elektryczną o łącznej mocy do 4 MWp, a także montaż
inwerterów
do
zamiany
prądu
stałego
na
prąd
zmienny,
rozdzielnic
napięcia,
stacji
transformatorowych, układów pomiarowo-zabezpieczających, instalacji odgromowej, przyłącza
energetycznego, ogrodzenia.

zda

Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 137, a pod inwestycję zostanie przeznaczonych do
6,0 ha gruntu. Obecnie teren przewidziany pod inwestycje stanowią grunty rolne, poza obszarem
zwartej zabudowy wsi Krosnowa, gm. Słupia. Najbliższa pojedyncza zabudowa siedliskowa
zlokalizowana jest w

odległości

70 m

ok.

w kierunku

południowym

od terenu przedsięwzięcia.

Lokalizację stacji transformatorowej przesunięto w kierunku północnym działki nr 137 w miejsce,
w którym odległość do zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 1 km.
Farma

fotowoltaiczna

z założenia jest bezobsługowa.

Eksploatacja

farmy,

technicznego,
nie
powoduje
powstawania
odpadów,
ponadnormatywnej
zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji do wód powierzchniowych i podziemnych.
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zabudowa rolnicza z mieszkaniowo-usługową - nie jest przeznaczony pod projektowana farmę.
w

Zgodnie

z $3 ust.l pkt 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

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 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.
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