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}.lapodstawiear1.64rst. 1pkt1,atakŻęust.3i4orazaft.66iart.68ustawyzdnia
3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronię środowiska oTaz o ocenach oddziaływania na Środowisko

(Dz.U.Nr199,poz. 1227zpoŹn.zm.),atakŹe$3ust. 1pkt6lit.b)ipkt7rozporządzeniaRady
Ministrów z dnia 9listopada 20l0 r. w sprawie przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływać

na Środowisko (Dz. U. Nr Żl3, poz. 1397), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2000 r' Nr 98, poz. 107I zpoźn. zm.),

nawiązując do pisma Woita Gminy Bartniczka z dnta 6 wrzeŚnia 2012 r. (wpływ: IO.09.2012 r.),

znak: WISR.6Ż20.|.2.201Ż. po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, zŁoŻonego

przez Panią Iwonę Kabacińską pełnonrocnika firmy Energetyka Polska Sp z o.o., Sp.k.,

I. WyraŻam opinię, Że dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni wiatrowej wtaz

z infrastrukturą na dziaŁce 2O3 W miejscowości Świerczyny. obręb Świerczyny,

gm. Baftniczka'', istnieje koniecznośc przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko.

il. Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie

zart.66 ust. 1pkt 1-9 i11-20 orazust.2i6cyt. ustawy zdnta3paŹdziernika2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środorł'iska oraz o ocenach oddziaływania na śroclowisko.

Zakres rapoftu powinien obeimować:

1) opis analizowanych wariantów w tym analtzę wariantu lokalizacyjrrego zwiększającego

odl e gło Śc zamięr zenta od naj bl i zszej zabudowy mi eszkaniowe.i ;

2) analizę akustyczną przeprowadzoną w rejonie pobliskie.i zabudow'y chronionej

'#siź1r$:i'Jl



3)

4)

8)

e)

akustycznie, dla pory dnia i nocy z uwzględnieniem wszystkich żrodeł hałasu

z podaniem danych wejŚciowyctrr i obliczeń w formie tabelarycznej i graftcznej oruz

tozwtązan chroniących Środowisko wraz z podaniem informacji czy W skład

przedmiotowego zamierzenta będąwchodzić wyłącznie fabrycznie nowe trrrbiny;

opis aktualnego stanu klimatu akustycznego;

skumulowane oddziaływania planowanej inwestycji na klirnat akustyczny

z uwzględnieniem istnie.jących, projektowanyclr i planowanych przedsięwzięó

w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru;

5) informację od właściwego miejscowo olganu odnoŚnie najbliżej zlokallzowanych turbin

wiatrowych, zarówno istniejących, jak i planowanych;

6) przedstawienie zagospodarowania terenów sąsiednich oraz odległości od nĄb|iższej

zabudowy mi eszkanio w ej z zaznaczeniem na mapie ;

1) opinię właŚciwego miejscowo organu w sprawie identyfikacji obszarów chronionych

przed hałasem. Na podstawie ałl. l 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z Ż0a8 r. Nr 25, poz. 150 z póżn. Zm.), ze względu na brak

miejscowych p1anów zagospodarowania przestrzennego, naleŻy dokonać ocęny'

czy tereny położone w stlefie oddział.lwania nalężą da todr'ajaw terenów, o którygh

mowa w art. 113 ust. Ż pkt 1' tej ustarł,y:

opis moŻliwych konfl iktów społeczn1,ch;

szczegółowy opis sposobów gromadzenia i magazynowania poszczególnych rodzajów

odpadow, w szczególnoŚci odpadów niebezpiecznych oraz podanie szacowanych iloŚci

i rodzajów (wg katalogu) odpadów i opisu dalszego postępowania z nimi

z uwzg|ędnieniem ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania, na etapie reallzaqi

i eksploatacji inwestycji;

l0) opis Środowiska przyroclniczego terenu inwestycji i obszarów w jej sąsiedztwie;

11) opis i rozmies Zczęn|e (załączntk graficzny - mapa) siedlisk przyrodniczych

wykorzystywanych pTzez ptaki i nietoperze (miejsca lęgowe, zerowiska, noclegowiska

itp.) występujących na tęrenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie;

12) dane pochodzące zrocznęEo ornitologicznego monitoringu przedrealizacyjnego' Raport

z monitoringu powinien Zawlerac iloŚciową charakterystykę wykorzystywania

przedmiotowego obszaru przez ptaki w cyklu rocznym oraz prognozę oddziaływania

elektrowni wiatrowej na populac.je ptakow, w tym szczególnie oszacowanie

prawdopodobieństwa wystąpienia i rczmiarów ewentualnych kolizji ptaków z turbiną

otazprzęwidywany spadek zagęszczen dowolnego gatunku w wyniku odstraszającego



dzińania całej farmy. Podstawowe parametry oceniane w trakcie badań obejmować

powinny:

a) skład gatunkowy i liczebnoŚci awilauny w cyklu rocznym;

b) liczebność gatunków kluczowych;

c) zagęszczenie, tj. liczebnoŚć na iednostkę powierzchni (km transektu lub km2)

wszystkich gatunków ptaków w głównych okresach roku;

d) oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi

funkcjonującymi w promieniu 500 m od planowanej inwestycji;

e) ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji zagroŻenia kolizjami

ptakÓw Z ww. funkcjonującyrrri elektrowniami;

0 natężenie i sposob wykorzystywalria przestrzeni powietrznej w rejonie planowanej

elektrowni wiatrowei przez ptaki, w szczególności:

- drapieŻniki i inne gatunki o duzych rozmtatach ctŃ'a,

- migrantydalekodystansowe,

- ptaki tworzące lokalne koncentracje zerowiskowe i noclegowiskowe,

- gatunki będące przedmiotem i celem ochrony obszaru specjalnej ochrony

ptakÓw Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002;

13)informacje dot. wykorzystywania przedmiotowego terenu przez nietoperze. Raport

z rocznego monitoringu chiropterologicznego powinien za:wietac prognozę

oddziaływania planowanej elektrowni na nietoperze oparlą o dane pochodzące

z inwentaryzac"f i terenowej nietoperzy:

a) skład gatunkowy i liczebność nietoperzy występujących na analizowanym obszatzę

oraz w jego sąsiedztwie (nasłuchami naIeży objąć zarowno obszar planowanej

inwestycji jak i fragmenty wybranych siedlisk w strelte do ok. 1 km od granic tego

obszaru, które w ocenie chiropterologa mogą mieć szczególne Znaczenle

dla nietoperzy, w tym wpływac na aktywnoŚć nietoperzy na obszarze inwestycji

np. potencjalne zerowiska czy skupiska schronień);

b) indeksy aktywności nietoperzy dla wyznaczonych punktow i funkcjonalnych

odcinków transektów oraz ich analrizę1'

c) analizę potencjalnego wpływu na nietoperze etapów budowy, funkcjonowania

i likwidacji inwestyc.ii :

14)opis szaty roŚlinnej terenu inwestycji, biorąc pod uwagę obszar zajęty przez stopę

elektrowni, drogi dojazdowe, plac manewrowy itd.;

l5)okreŚlenię oddziaływania na cele i przedmioty ochrony wyznaczonych form ochrony



przyrody, w tym w szczegolnoŚci obszaru nrającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina

Drwęcy PLH280007 oraz obszaru specjalnej ochrony ptakow Bagienna Dolina Drwęcy

PLB040002;

16)analizę skumulowanych oddziaływań ww. inwestycji z istniejącymi, projektowanymi

i planowanymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru, biorąc

pod uwagę równiez napowietrzne linie elektroenergetyczne. Zakres przestrzenny

lokalizacji, których oddziaływania na\eŻy uwzględniać w ocenie wpływów

skumulowanych powinien być dostosowany do ekologii lokalnie występujących

gatunków zwietząt, np. W przypadku dużych ptaków lęgowych oraz koncentracji

Żerowiskowych ptakow wędrownych (gęsi, żurawie), w ocenach skumulowanych

naleŻy uwzględniać wszystkie inne farmy w promieniu odpowiednio 5 oraz}}km

17) planowane działania minimalizujące i kompensujące negatywne oddziaływanie

inwestycji na środowisko, w tym na ptaki i nietoperze;

18) dokładny harmonogram prac (tj. terminy rcd.izai1i poszczególnych elementów

inwestycji);

19) wpływ zamletzenia inwestycyjnego na krajobraz;

20) wpłyvl drgań genero\Ą,anych przez'.ł'iatrak na florę i faunę rv strefie jej oddział,vwania,

atakŻę na proces wyjaławiania gleb.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bartniczka, wnioskiem z dnia 6 wrzeŚnia 2012 r. (wpływ: 10.09.2012 r.). zn:ak

WISR.6220 .1.2.2Ol2, zwtóC,ił się do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgo szczy,

z proŚbą o wyrażenie opinii W sprawie obowiązku plzeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowi sko ww. zamięrzenta i nwestycyj ne go.

Po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami, w tym kartą informacyjną

przedsięwzięcia stv'ierdzono, Że planowana inwestycja jest przedsięwzięciern wymienionym

ws3ust. 1pkt6lit.b)orazpkt7ww.rozporządzeniaRadyMinistrÓwzdnla9listopada20l0r.

Zamtetzenie ręalizowane będzie na terenie nie objętym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzenne go.

W ramach przedsięwzięcia projektuje Się budowę elektrowni wiatrowej o mocy

znamionowej wytworzonej energii do 2,5 MW i wysokoŚci wrcży do l05 m wTaZ z infrastrukturą

niezbędną do prawidłowęgo funkcj onowania inwestycj i.

Należy zauwaŻyc, iż w opinii Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,



odległośó omawianego generatora w stosunku do istniejącej zabudowy iest bardzo niewielka

i wynosi około 450 m. Zgodnie z ekspertyzą pt. ,,Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony

krajobrazu przyrodniczego t kulturowego w wojewÓdztwie kujawsko-pomorskim", sporządzoną

przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

im. Stanisława Leszczyckiego - IGLPZ PAN z siedzibą w Warszawie na zlecenie Urzędu

Marszałkowskiego, biorąc pod uwagę wszystkie przesłanki, wynikające z analizy literatury oraz

badań na kilku przykładowo wybranych obiektach moŻna uznać, że strefa znacznej uciążliwości

hałasu obejmuje teren w promieniu 500-600 m od wieŻy siłowni wiatrowych. Dodatkowo

opracowanie Kujawsko Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego

we Włocławku pn.: ,,Województwo kujawsko - pomorskie. Zasoby i możliwości wykorzystania

odnawialnych żródeł energii'' wskazuje, Że przy lokalizacji duzych elektrowni wiatrowych winno

uwzględnić się co najmniej 1000 m strefę buforor,vą od budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bIiŹniaczej' szeregowej lub grupowej

oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych, uŹyteczności publicznej t zamieszkania

zbiorowego. Jest to związane z oddziaływaniem elektrowni wiatrowych nie tylko na bezpoŚrednie

sąsiedztwo, gdyżjak wynika ZnaJnowszych badań odległoŚć 400 * 800 m od dużych elektrowni

wiatrowych irie zapewnia bezpieczeristwa, \'\,'ręc' pizecivunie, uznaje się, iz naw_et w takiej

odległości wpływ hałasu na zdrowie ludzi nie ulega widocznemu zmnie.iszeniu. Z uwagi

na powyŻsze naleŻy przedstawić wariant lokalizacyjny zwiększający położenie zamierzenta

od najbliŻszej zabudowy mieszkaniowej, poniewaŻ proponowana odległość Zę względu

nabezpieczeństwo i zdrowie ludzi nie jest właściwa.

Na etapie eksploatacji mogą wystąpić przekroczenia dopuszczaInych poziomów hałasu

w środowisku w rejonie najbliŻszych terenów podlegających ochronie akustycznej. Natęzenie

emitowanego przez farmę hałasu uzaleŻnlone jest od wielu czynników, przede wszystkim

od sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie f-army oruz ich modelu' ukształtowania terenu,

prędkości i kierunku wiatru oruz rozchodzenia się fal dŹwiękowych w powtętrzu. Przykładowo,

wraz ze wzrostem prędkoŚci wiatnr wzrasta poziom Szumu aerodynamicznego emitowanego

przez turbinę. Jednocześnie jednak wzrasta natężenie Szumu wiatru, który w duzym stopniu

maskuje dŹwięki emitowane ptzezturbinę.

W wyniku przeprowadzonej analtzy karty informacyjnej przedsięwzięcia, map oraz

dostępnych informacji o przedmiotowym terenie stwierdza się, ze planowane przedsięwzięcie

na etapie budowy, a następnie eksploatacji t1loze negatywnie oddziaływać na Środowisko

przvrodnicze.

Przedmiotowe zamierzenie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną



na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 20A9 r. Nr 151,

poz' 1220 z pożn. zm'), na terenie uz1.tkowanym rolniczo w sąsiedzbaie istniejących zadrzewien

oraz cięków wodnych (rowy melioracyjne).

W odległości około 1,4 km znajduje się obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

a w odległości około 1,9 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH280001'

ręzetwatprzyrody,,Jad Grądowy Cielęta" oraz' Brodnicki Park Krajobrazowy. Ponadto w odległoŚci

około 2,5 kJrr znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Bagienna l)olina Drwęcy PLB040002.

3,5 km od przedmiotowe.i działki wyznaczono strefę ochrony orlika krzykliwego.

Na podstawie dostępnych map, po uwzględnieniu lokalizacji inwestycji, stwierdza się,

żę występują tu potencjalne siedliska gatunków chronionych, a takŻę ich szlaki migracji

(w tym lokalne), w szczególności ptakow oraz nietoperzy. W zwięku z powyŻszym

umiejscowienie inwestycji w odniesieniu do potencjalnych siedlisk orazkorytaruy mtgracji ptaków

i nietoperzy wskazuje na mozliwoŚć zwiększonej Śmiertelności tych zwierząt.

Kierując się zasadąprzezornoŚci, biorąc pod uwagę skalę obiektu oraz charakter inwestycji

stwięrdza SiQ, Że wymagane jest sporządzenie rapoftu o oddziaływaniu na środowisko

zawierającego roczny przedteaIlzacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny.

Wspornniana wcześniej zasada prze:_orności $/ sprar^la.ch ocen}i ocdziały,wania

na Środowisko planowanego przedsięwzięcia pozwala na stwierdzenie, Że w celu przeprowadzenia

w sposób prawidłowy oceny oddziaływania na Środowisko, a w tym kompleksowego raporlu, który

będzie obejmował m.in.: opis przewidywanych skutków dla Środowiska, określenie

przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantow, opis przewidywanych

działan mających na celu zapobiegutie, ograniczanie lub kompensację przyrodnicząnegatywnych

oddziaływan na Środowisko' niezbędnym jest dokonanie swoistej inwentaryzacji stanu Środowiska

przyrodniczego, ponieważ trudno jest chronió jakieŚ dobro nie wiedząc, jaka jest jego wielkość,

struktura, rodzaj, komponenty, itp.

Zgodnte z art. 66 ust. 1 puł 2 w-w. ustawy z dnia 3 października 2008 r., obowiązkiem

Inwestora jest przedstawienie opisu elęmentów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na Środowisko' w tyn elementów objętych ochroną

na podstawie ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedrealizacyjny monitoring

ornitologiczny l chiropterologlczny zawiera szczegółowy obraz rłykorzystywania danego terenu

przęZ ptaki i nietoperze. Informacje zdobyte na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji będą

niezbędne do okreŚlenia wpływu zamięrzenia na Środowisko.

Cennymi publikacjamI ptzy wykonywaniu ptzedrealizacyjnych monitoringów

Są opracowania Polskiego Stowa:Zyszęn|a Energetyki Wiatrowej ,,Wy,tyczne w zakresie oceny



oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki'', Szczecin 2008 r. oraz ,,Tymczasowe wytyczne

dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009, wersja II)''.

Działantę zgodnie Z ww. wskazówkami daje osobom uczestniczącym W procedurze oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko większą pewność. Że wykonywane przez

nie czynnoŚci zgodne są z zasadami uznanymi przez szetszę grono eksperlów. Ponadto pomaga

dokonać wyboru bezpiecznej dla ptaków i nietoperzy lokalizacji inwestycji, dzięki czemu daje

większą pewnoŚc, ze inwestycja zostanie uzgodniona w myśl wariantu proponowanego przez

Inwestora. Zapewnia także większą porównywalnośĆ danych o występowaniu ptaków i nietoperzy,

uzyskiwanych w trakcię badań terenowych prowadzonych w róznych lokalizacjach.

Wskazane jest rozwazenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zarówno

na etapie jego realizacji. eksploatacji, jak i likwidacji. JednoczeŚnie raport powinien Zawlenac

anaIizę skumulowanych oddziaływań omawianej inwestycji z istniejącyrni, projektowanymi

i planowanymi przedsięwzięciami, występującymi w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru.

W celu oceny prawidłowej gospodarki odpadami raporl Wymaga szczegołowego opisu

sposobów gromadzenla l magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, w szczegolnoŚci

odpadow niebezpiecznych oraz podanie szacowanych ilości i rodzajów (wg katalogu) odpadów

i opisu ciaiszego pos-tępoi'vairia z ninti, ;: ul,vzględnieniem ich transportu, odzysku

lub unieszkodliwiania. na etapie realizacji i eksploatac.ji inwestycji.

Realizacja projektow wiatrowych moŻe powodować śmierteinośó ptaków i nietoperzy

w wyniku kolizji z pracującą siłownią zmniejszanie ich liczebności wskutek utraty

i fragmentacji siedlisk, zaburzenia funkcjonowania populacji oraz moŻe negatywnie oddziaływać

na Życie okolicznych mieszkańców. W związku z powyŻszym stwierdzono korriecznoŚć

przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko przedmiotowej inwestycji otaz

przeprowadzenie roczlrego

i chiropterologicznego.

przedrealizacyj nego

POI]CZENIE

monitoringu ornitologicznego

Dyroktora
$ydgoszczy

'_'--_ł-"''.
przysł uguj e zuza1enie!{,'ixi#;T;
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otrzyrnu.ją:
I . We.1t Crniny Bartriczka , ul. Brodnicka 8. 87-321 Bartniczka
2. Pani lwona Kabacińską |gliczyzla24,87-322 Jastrzębie
3. RDoŚ a/a

Kontakt w sprawie z Panem Jakubem Malczyk pod numerenl telefonu 052 55 i I 350-360 wew 6043


