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OPINIA
Na podstawie art. 59 ust. 1, art.64 ust.l pkt 2, att-.64 ust. 3 oraz art.78 ust. I pkt 2 ustawy z

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego oclitonie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenaclr oddziaływania na środoilńto p". IJ. zŻ008 r.
nr l99, poz' IŻ27), w zwiąku z wystąpieniem Urzędu Grniny Bartniczka z dnia 06 wrześrria 2012 r.
znak WIŚR.6220 .l.z.Ż0l2 o wydaiie opirrii ; ,p.Ń" potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzię"iu 

'poi"g4ąc"go 
na budowię

elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 2O3 w miejscowości Świeró"ynyg'''Inu,tńzka

PAŃsTwowY PowIATowY INSPEKToR SANITARNY w BRoDNICY

wyraża następuj ącą opinię:

- po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawattą w przedłożonej karcie
informacyjnej przedsięwzięcia jestern zdania, że dla powyzszego przełsięwzięcia naleĘ
przeprowadzić ocenę oddziaływarria na środowisko, a zakres rapoftu porł'inien obejrncwaó elernenty
z art. 66 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk a oraz o ocenach oddział1.wania na środowisńo
(Dz. U. z2008r. nr l99, poz.I2Ż7),

Z przedłożonych materiałów wynika, Że projektowane przedsięwzięcie będzie polegaó na
budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW i wysokości wiezy do l05 m.

Na podstawie przekazanyclr irrfotmacji oraz uwzględniaj ąc szczegoŁowe kryteria zawarte w $
3 ust. l pkt ó rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.20l0 r. w sprawie przedsięwzięć mogącycń
znacząao oddziaływaó na środowisko (Dz. l]. nr 213 poz. 1397), zakwalifikowano to przedsięwzięcie
do mogącycll znacząco oddziaływaó na środowisko, dla któryclr wykorranie 

'upó'tu 
rnoże być

wymagane.
Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres przedsięwzięcia oraz możliwośó jego oddziaływania rra

środowisko i zdrowie |udzi za celowe uznaje się opracowanie rapoftu o oddziaływaniu na środowisko.
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otrzymują:
l. Urząd Gminy Bartniczka
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Do wiadomości:

1. Energetyka Polska sp. z o.o. sp. k.
31-161 Kraków ul. Szlak 10/3

2. a/a.

Brodnica, dn. 11 .09.Ż012 r.
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