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Poczesna 16.07.2012r. 

Nr GIZ.6220.1.2012.AM 
 

 

Decyzja 
 

 

 

 Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 

roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 71, ust.1 i ust. 2 pkt.2, art.75 ust.1 

pkt. 4, art. 82  i art. 85 ust. 2 pkt.1  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. nr 199 poz. 1227),  a także § 3 ust. 1 

pkt 6b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  Nr 213 poz. 1397),  

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 02.01.2012r. przez Inwestora Grzegorza 

Jędrykę „GREGO TRANS”  Brzeziny Nowe, ul. Biała 67, 42 – 263 Wrzosowa w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „budowie trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Wrzosowa, 

gmina Poczesna na działce o nr ewid. 865/4” i przeprowadzeniu postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko 

 

 

orzekam 
 

 

 określić środowiskowe uwarunkowania  na realizację przedsięwzięcia 

 polegającego na „budowie trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Wrzosowa, 

gmina Poczesna na działce o nr ewid. 865/4”   

  

 

 

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie trzech turbin wiatrowych  

w obrębie nieruchomości położonej w miejscowości Wrzosowa przy ul. Polnej na działce 

o nr ewid.  865/4, gmina Poczesna. W ramach inwestycji zostaną wybudowane trzy 

elektrownie wiatrowe Micon typu M 530 wraz z fundamentami o wysokości wież 30m  

i mocy 250 kW każda  oraz stacja transformatorowa 15/0,4 kV wraz z liniami kablowymi 

15 kV. Stacja posiadać będzie szczelną misę olejową o pojemności zdolnej pomieścić 

całkowicie olej zawarty w transformatorze. Elektrownie i stacja transformatorowa nie 

będą posiadały stałej obsługi. Ich praca monitorowana będzie w sposób ciągły zdalnie za 

pomocą urządzeń telemechaniki i sieci łączności GSM.  

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 
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II.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 

oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

 

1. Faza budowy : 

 

1.1. Uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi związane z prowadzonymi pracami 

budowlanymi należy minimalizować poprzez sprawną organizację ruchu transportu 

ciężkiego, prawidłową organizację terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad pracą 

maszyn i urządzeń oraz utrzymanie ich w sprawności technicznej. 

1.2. Prace budowlano – montażowe  związane z budową w/w siłowni wiatrowych 

powodujące wysoki poziom hałasu wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej. 

1.3. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne należy zorganizować na terenie utwardzonym 

zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną.  

1.4. Ziemię z wykopów, w pierwszej kolejności należy wykorzystać na placu budowy, a 

jej nadmiar przekazać do wykorzystania innym podmiotom lub zagospodarować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

1.5. Ewentualne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu 

sprzed ich zajęcia.  

1.6. Prace budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenia 

niekorzystnego przekształcenia terenu. 

1.7. Realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka 

zwierząt będzie niemożliwa. Harmonogram i sposób prowadzenia prac musi zapewniać 

możliwość ucieczki zwierząt (płazy, drobne ssaki) ze stref zagrożenia.  

W przypadku braku  możliwości, o której wyżej mowa zwierzęta należy przenieść do 

odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, pod nadzorem przyrodnika. Przy 

wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę 

możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również 

z uwzględnieniem czynników antropogenicznych. 

1.8. Należy zastosować wyroby budowlane posiadające świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie – odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty stwierdzające 

ich dopuszczenie do obrotu i stosowania. 

1.9. Teren prac budowlanych winien zostać wyposażony w środki techniczne i chemiczne 

do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji 

ropopochodnych.  

1.10. Powstające w czasie prac budowlano – montażowo – instalacyjnych odpady należy 

zbierać, magazynować selektywnie i przekazywać firmom posiadającym odpowiednie 

zezwolenia na ich zbieranie i transport.  

1.11. Odpady wytwarzane w fazie realizacji przedsięwzięcia winny być magazynowane  

w sposób selektywny w pojemnikach, kontenerach ustawionych w wyznaczonym, 

utwardzonym miejscu na terenie prowadzenia robót budowlanych. 

1.12. W projekcie budowlanym oraz w trakcie realizacji i eksploatacji elektrowni 

wiatrowej należy zastosować rozwiązania techniczno – technologiczne zapewniające 

ochronę osób trzecich przed uciążliwościami w zakresie wibracji, zakłóceń elektrycznych 

i promieniowania oraz ochronę powietrza, wody i gleby przed zanieczyszczeniem.  
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2. Faza eksploatacji : 

 

2.1. Wody opadowe odprowadzane będą na tereny należące do inwestora bez szkody dla 

działek sąsiednich.  

2.2. Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie będzie źródłem wytwarzania odpadów,             

z wyjątkiem niewielkiej ilości związanych z pracami konserwatorskimi. Odpady te będą 

zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

2.3. W porze dziennej (rozumianej jako godziny 6
00

-22
00

) będą pracowały trzy wiatraki,  

w porze nocnej (rozumianej jako godziny 22
00

- 6
00

) będzie pracował jeden wiatrak.  

2.4. Należy zapewnić właściwą kolorystykę wież i turbin, minimalizującą prawdopodobne 

kolizje ptaków z elektrowniami tj.  pomalować turbinę w kolorach jasnych pastelowych,  

z zastrzeżeniem uwarunkowań wynikających z przepisów szczegółowych, w tym 

dotyczących oznakowania turbin jako przeszkód lotniczych. 

2.5. Korpusy wież nośnych i łopat śmigieł turbin należy wykonać w kolorze białym lub 

odcieniach szarości, w sposób najbardziej harmonijny z krajobrazem lokalnym.  

2.6. Podczas realizacji inwestycji należy zastosować konstrukcję rurową wież, która  

w mniejszym stopniu oddziałuje negatywnie na ptaki, niż konstrukcja kratowa.  

2.7. Podczas użytkowania inwestycji nie można oświetlać turbin poszczególnych 

elektrowni  światłem białym, co przyciąga owady, a tym samym może wzmóc aktywność 

nietoperzy w rejonie działania turbin wiatrowych. 

2.8. Należy odstąpić od obsadzania drzewami i krzewami liniowych elementów 

infrastruktury oraz wprowadzania nowych ciągów zieleni wysokiej w pobliżu lokalizacji 

planowanej inwestycji wiatrowej.  

2.9. Należy na bieżąco usuwać pojawiające się zakrzewienia oraz samosiewy na terenie 

inwestycji.  

2.10. Turbiny  wiatrowe powinny być wyłączane od zmierzchu do świtu  przy prędkości 

wiatru poniżej 6 m/s, w okresie od 1 do 10 kwietnia oraz od 11 do 20 sierpnia, od 

momentu uruchomienia i w każdym kolejnym roku funkcjonowania farmy. 

2.11. Energia elektryczna wytworzona przez poszczególne turbiny wiatrowe  będzie 

przesyłana poprzez podziemną sieć kablową średniego napięcia ( 15 kV) do 

projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.  

2.12. Wieże nośne zainstalowanych turbin wykonane będą o maksymalnej wysokości do 

30 m, a średnice rotorów do 26 m. 

2.13. Zamontowane zostaną 3 turbiny firmy Micon M 530 o mocy do 250 kW każda lub 

innej firmy o równoważnej mocy oraz porównywalnych parametrach technicznych  

( w tym akustycznych). 

2.14. Należy przeprowadzić ornitologiczny monitoring porealizacyjny, który powinien 

obejmować weryfikację prognozy odnośnie do możliwego oddziaływania farmy na 

populację ptaków ze szczególnym uwzględnieniem oceny zmiany natężenia 

wykorzystania terenu przez ptaki w porównaniu z okresem przedrealizacyjnym oraz 

szacować śmiertelność ptaków w wyniku kolizji. Monitoring obejmować powinien pełny 

cykl roczny i powinien zostać trzykrotnie powtórzony w ciągu pięciu lat po oddaniu farmy 

do eksploatacji. Metodyka ornitologicznego monitoringu porealizacyjnego powinna być 

analogiczna do zastosowanej podczas monitoringu przedrealizacyjnego. Kontrole kolizji 

ptaków z turbinami mogą być prowadzone o dogodnej dla ich wykonawcy porze, należy 

jedynie przyjąć powtarzalność i regularność kontroli. Ewentualne martwe ptaki należy 

opisać co do gatunku, liczby, miejsca odnalezienia, terminu odnalezienia; należy też 

wykonać fotografie i podać odległości znalezionych osobników od turbiny. Martwe ptaki 

powinny zostać niezwłocznie usunięte. 

2.15. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia monitoringu negatywnego 

oddziaływania na chronione gatunki zwierząt, znacznie przekraczające rozmiary podane 

w raporcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, inwestor 

podejmie na własny koszt, stosowne działania minimalizujące ukierunkowane na 
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ograniczenie i/lub całkowite wykluczenie negatywnego wpływu funkcjonowania  

elektrowni wiatrowej na ww. gatunki zwierząt. Powyższe działania muszą być określone 

na podstawie zebranych wyników monitoringów porealizacyjnych. 

2.16. Sprawozdanie z przeprowadzonych wyników monitoringów wraz z wynikami 

badań, opisem przyjętej metodyki monitoringów oraz z wnioskami i wskazaniem 

ewentualnych działań zapobiegawczych należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań. 

2.17. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego.  

2.18. W celu potwierdzenia prawidłowości teoretycznych obliczeń na terenach 

chronionych należy w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu elektrowni wiatrowych 

przeprowadzić pomiary natężenia hałasu w środowisku w porze dziennej i nocnej.  

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia  

w projekcie budowlanym: 

 

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony 

środowiska: 

1. Zaplanowanie właściwej organizacji prac budowlanych celem spełnienia wymogów 

o których mowa w pkt.  II niniejszej decyzji. 

2. Zapewnienie właściwej kolorystyki wież i turbin, minimalizującą ilość 

prawdopodobnych kolizji ptaków z elektrowniami tj. pomalowanie turbin  

w kolorach jasnych pastelowych,  z zastrzeżeniem uwarunkowań wynikających                 

z przepisów szczegółowych w tym oznakowania turbin jako przeszkód lotniczych. 

3. Zastosowanie konstrukcji rurowej wież. 

4. Budowę trzech turbin wiatrowych o poziomie mocy akustycznej 105 dB  i wysokości 

wieży 30 m każda.  

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych  

w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: 

 

Nie określa się, gdyż planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn.  

zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 kwietnia 2002r.  

w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się  

w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu  

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. nr 58 poz. 535  

z późn.  zm.). 

 

V. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania: 

 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150  

z późn.  zm.)  
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VI. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam potrzeby 

przeprowadzenia: 

 

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę. 

2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

 

VII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji  

  o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Uzasadnienie 
 

 W dniu 02.01.2012r. Inwestor Grzegorz Jędryka „GREGO TRANS”  Brzeziny 

Nowe, ul. Biała 67, 42 – 263 Wrzosowa wystąpił do Wójta Gminy Poczesna  

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „budowie trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości 

Wrzosowa, gmina Poczesna na działce o nr ewid. 865/4”. 

 

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Poczesna na podstawie 

art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199, poz.1227), pismem  

nr GIZ.6220.1.2012.AM z dnia 12.01.2012r. przekazał wniosek  wraz z załącznikami do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Częstochowie i wystąpił o wyrażenie opinii  o obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej  inwestycji.    

Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 6b rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397). 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie opinią z dnia 

23.01.2012r. znak: NS/NZ.523-13/12 wydał opinię o potrzebie przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, określając jednocześnie 

zakres raportu  o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia  na środowisko, który powinien być 

sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem  

nr WOOŚ.4240.48.2012.WW z dnia  31.01.2012r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia  

oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu  

o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia  na środowisko.  

 Ponadto Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.1.2012.AM z dnia 

12.01.2012r. podał do publicznej wiadomości informację  o wszczęciu postępowania  

i wystąpieniu do organów współdziałających oraz o możliwości udziału społeczeństwa  

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla powyższej inwestycji i możliwości składania 

uwag i wniosków w ww. sprawie. 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

 Po dokonaniu powyższych uzgodnień oraz przeprowadzonej analizie w dniu  

16.02.2012 r.  Wójt Gminy Poczesna wydał postanowienie Nr GIZ.6220.1.2012.AM,  

w którym  stwierdził obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu  

w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. dla 

planowanego przedsięwzięcia.  
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Po uzyskaniu raportu od inwestora w dniu 06.03.2012r. Wójt Gminy Poczesna wystąpił 

pismem z dnia 15.03.2012r. nr GIZ.6220.1.2012.AM do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Częstochowie o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla ww. przedsięwzięcia.  

 Ponadto Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.1.2012.AM z dnia 

16.03.2012 r. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

powyższego przedsięwzięcia i możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie. 

 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie wpłynął protest mieszkańców  

m. Wrzosowa   (podpisany przez 96 osób) dotyczący usytuowania powyższego przedsięwzięcia 

w pobliżu zabudowań mieszkalnych, zahamowania rozwoju wsi w przypadku budowy 

elektrowni wiatrowej,  uciążliwości związanych z hałasem i  dźwiękami  niesłyszalnymi oraz 

pismo mieszkańca  m. Wrzosowa dotyczące zastrzeżeń do raportu o oddziaływaniu na 

środowisko.  

 

Wójt Gminy Poczesna pismem Nr GIZ.6220.1.2012.AM z dnia 12.04.2012r. przesłał protest 

mieszkańców przeciwko inwestycji wraz z pismem dotyczącym raportu o oddziaływaniu  

na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie . 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie opinią sanitarną  nr                       

NS-NZ.523-13/12 z dnia 02.04.2012r. (data wpływu 05.04.2012 r.) uzgodnił środowiskowe 

uwarunkowania  na realizację ww. przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych 

i zdrowotnych.  Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem z dnia 

20.04.2012r. po zapoznaniu się z protestem mieszkańców m. Wrzosowa poinformował, 

iż przedsięwzięcie zostało zaopiniowane w zakresie wymagań higienicznych 

i zdrowotnych, a w opinii określono szereg środowiskowych uwarunkowań jego realizacji,  

w tym nałożono na inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, w celu 

potwierdzenia prawidłowości teoretycznych obliczeń poziomu hałasu emitowanego do 

środowiska.  

   

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismami z dnia 

23.04.2012r. i 22.05.2012r. wezwał inwestora do uzupełnień raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

  

Po uzyskaniu uzupełnień od inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

postanowieniem nr WOOŚ.4242.47.2012.WW.3 z dnia 04.06.2012r. (data wpływu 11.06.2012 

r.) uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.  

  

  

 Wójt Gminy Poczesna rozpatrując sprzeciwy mieszkańców ustalił, że : 

 

 Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości położonej w miejscowości Wrzosowa przy 

ul. Polnej na działce o nr ewid.  865/4, gmina Poczesna.  

 Gmina Poczesna nie posiada miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4242.47.2012.WW.3 

z dnia 04.06.2012r.  i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie  w opinii 

sanitarnej nr NS-NZ.523-13/12 z dnia 02.04.2012r. uzgodnili środowiskowe uwarunkowania 

na realizację ww. przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcia te pozostają w obrocie prawnym, a więc 

są obowiązujące. 

 Sprzeciw mieszkańców dotyczący możliwych ograniczeń w korzystaniu z sąsiednich 

nieruchomości jest nie zasadny, gdyż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie 
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rodzi prawa do terenu, kwestia dysponowania nieruchomością będzie mieć znaczenie na 

etapie wydawanego pozwolenia na budowę. Ponadto nie udowodniono, w jaki sposób 

wartość nieruchomości zostanie obniżona. 

 W granicach terenu objętego inwestycją oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie 

występują obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

 W obecnie istniejącym stanie prawnym brak jest przepisów jednoznacznie normujących 

jakie należy zachować odległości elektrowni wiatrowej od domów mieszkalnych, budynków 

gospodarczych lub lasu. Można jedynie na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ) określić, iż elementy elektrowni wiatrowej są 

budowlami, a wiec ich powstanie podlega prawu budowlanemu. Jednocześnie należy 

nadmienić, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. można w § 13 niniejszego rozporządzenia odnaleźć odwołanie się do odległości pomiędzy 

budynkami ( budowlami ). Wynika z niego, iż budowle muszą być usytuowane w takiej 

odległości od budynków mieszkalnych aby nie ograniczać dostępu światła. 

 Wśród przepisów, które mają zastosowanie do lokalizacji farmy wiatrowej są takie, które 

regulują dopuszczalną odległość siłowni wiatrowej od zabudowań. Taką odległość można 

ustalić jedynie w odniesieniu do zabudowań - kierując się normami hałasowymi określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).  

Z obliczeń prognozowanego pola akustycznego wynika, że przy pracy trzech turbin 

wiatrowych w porze dziennej  i jednej w porze nocnej, przedsięwzięcie nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnego równoważnego poziomu hałasu „A”, który wynosi dla 

najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej :  

 50 dB (A) w porze dnia, 

 40 dB (A) w porze nocy. 

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą być  rozważane 

jedynie kwestie ochrony środowiska lub zdrowia ludzi.  

 Krajobraz terenu należy do typowych obszarów wiejskich. Najbliższe otoczenie miejsca 

inwestycji zajmują nieużytki ze skupiskami krzewów i samosiejek drzew. W stanie 

istniejącym teren planowanej inwestycji oraz tereny przyległe są niezabudowane  

i wykorzystywane jako użytki rolne bądź odłogowe. Od strony wschodniej przylega do 

nieruchomości stanowiącej część gospodarczą działek zabudowanych budynkami 

mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Siedliska w obrębie powierzchni przeznaczonej pod 

inwestycję stanowią mozaikę terenów rolniczych, nieużytków, miedz, dróg, niewielkich 

zadrzewień  będących wynikiem postępującej sukcesji roślinnej oraz zabudowa  

o charakterze wiejskim. Zatem nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na walory 

krajobrazowe w sąsiedztwie. 

 Zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku nie przewiduje się możliwości wystąpienia 

oddziaływań skumulowanych. Nie ma dowodów na powiązanie analizowanego terenu  

z obszarami Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zatem negatywnie wpływać 

na ostoje Natura 2000  w tym inne obszary chronione w województwie. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu ( Dz. U. Nr 120, poz. 826 ) dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej dopuszczalny poziom hałasu wynosi dla pory dnia L AeqD = 50 dB i dla pory 

nocy L AeqD = 40 dB. Przy założonych parametrach określających poziom mocy akustycznej  

(określonych w niniejszej decyzji jako warunek podczas eksploatacji) działalność całej 

inwestycji nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

określonych wyżej. Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja nie będzie znacząco 

oddziaływała akustycznie na tereny podlegające ochronie akustycznej, a ilość, charakter 

i parametry akustyczne źródeł hałasu są przewidywalne, to obliczenia  poziomów dźwięku 

nie będą się różnić na etapie projektu budowlanego. 
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 Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz jego część dotycząca hałasu został uzgodniony 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. Pozwala to stwierdzić, iż nie ma 

żadnej przesłanki pozwalającej na negowanie zawartych tam danych. 

 W ocenie potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podlega  

w szczególności istniejące użytkowanie terenu. Dla emisji hałasu zarówno w tle słyszalnym 

jak i infradźwięków barierą akustyczną są ściany budynków. W związku z powyższym 

można stwierdzić, iż obawy mieszkańców są nieuzasadnione. 

 Jednym z głównych argumentów popierającym twierdzenia  mieszkańców są publikacje na 

stronach internetowych. Konstrukcja obowiązującego w Polsce prawa nie pozwala na 

zastępowanie obowiązujących ustaw, cytatami z portali internetowych, będących tylko 

miejscem swobodnej wymiany myśli i poglądów.   

 Z analizy raportów w sprawie oddziaływania na środowisko wynika, iż zastosowane 

rozwiązania technologiczne, techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewnią osiąganie 

wysokiego stopnia ochrony środowiska. Obawy mieszkańców dotyczące zagrożenia 

środowiska  naturalnego są  nieuzasadnione.  

 

W ramach postępowania o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia rozpatrzono 

dowody : 

 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,  

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz streszczenie w języku 

niespecjalistycznym, sporządzone przez firmę Atmoterm – Ekourbis Sp. z o. o.  

z Częstochowy wraz z uzupełnieniem z 4, 8 oraz 28 maja2012r.,   

 wypisy z rejestru gruntów,  

 mapy ewidencyjne, 

 informację o braku planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ponadto stwierdzono, że : 

 Na terenie lokalizacji inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

cenne wartości przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki. 

 W raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykazano, że emitowany hałas nie będzie  

powodował przekroczenia standardów środowiska na terenach z występującą 

zabudową mieszkaniową. Podczas normalnej eksploatacji elektrowni wiatrowej nie 

wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W przedmiotowej 

dokumentacji dokonano analiz efektu migotania cienia, w których dowiedziono, że 

cień łopat oświetlonych przez południowe słońce nie osiągnie terenu chronionego  

i migotanie cienia nie będzie miało negatywnego wpływu na ludzi. Rozpatrując 

zjawisko pól magnetycznych i elektromagnetycznych w ramach planowanej 

inwestycji nie stwierdzono negatywnego wpływu na środowisko, inwestycja nie 

przyczyni się do istotnego pogorszenia zdrowia i życia mieszkańców.  

 Analizy przeprowadzone w raporcie oddziaływania na środowisko określiły 

oddziaływanie i potencjalne zagrożenie środowiska związane z eksploatacją 

przedsięwzięcia.  

Na powyższym terenie nie stwierdzono występowania roślin objętych ochroną 

prawną. W sąsiedztwie brak jest większych zbiorników wodnych mogących stanowić 

siedliska lęgowe dla ptaków.  

 Inwestor dokonując oceny lokalizacji inwestycji przeprowadził monitoring 

ornitologiczny i chiropterologiczny. Podczas monitoringu ptaków przeprowadzone 

badania miały na celu sformułowanie ilościowych charakterystyk wykorzystywania 

przedmiotowego obszaru przez ptaki w okresie rocznym obejmującym wszystkie 

okresy fenologiczne.  W trakcie 25 sesji obserwacyjnych odnotowano łącznie 8492 

osobniki ptaków należących do 85 gatunków. Średnia ilość kształtowała się na 

poziomie ok. 120 osobników/60 min obserwacji. Najliczniej obserwowano ptaki  
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w okresie migracji jesiennej. Okres migracji wiosennej zbliżony był do okresu 

dyspersji polęgowej. Najmniej liczne ptaki były w okresie lęgowym, który cechuje się 

niewielkim bogactwem gatunkowym ptaków. Koncentracja ptaków występujących  

w stadach należy do przeciętnych w skali kraju. Intensywność przelotów wiosennych  

i jesiennych dla ptaków szponiastych jest znacznie niższa od średnich wartości w skali 

kraju. Teren planowanej lokalizacji farmy wiatrowej nie ma znaczenia dla ptaków 

zimujących. Zatem zebrane wyniki i ich analiza na obecnym etapie wiedzy  

o występowaniu ptaków w tym rejonie wskazują na brak przeciwskazań do budowy  

elektrowni wiatrowej na omawianym obszarze.   

 W celu określenia oddziaływania projektowanej elektrowni na nietoperze 

przeprowadzono monitoring chiropterologiczny obejmujący wszystkie okresy 

fenologiczne w życiu tych zwierząt. W ramach prowadzonych badań gatunkiem 

dominującym był mroczek późny. Podczas jednej z sesji wykazano niewielkie indeksy 

gacka brunatnego lub szarego oraz karlika. W terenie nie wykryto kolonii rozrodczych 

ani miejsc hibernacji tych zwierząt. Przeprowadzone badania nie potwierdziły, aby 

teren inwestycji  był miejscem wzmożonej aktywności w okresie migracji wiosennej  

i jesiennej. W sąsiedztwie inwestycji korytarze migracji nietoperzy nie występują. Nie 

ma dowodów na powiązania badanego obszaru z najbliższymi obszarami sieci Natura 

2000, na terenie których znajdują się ważne w skali kraju zimowiska tych ssaków. 

Zarejestrowane taksony nietoperzy na obszarze planowanej farmy należą do 

pospolitych w skali kraju. Odnotowane poziomy aktywności były najwyższe  

w przypadku mroczka późnego, który jest gatunkiem synantropijnym, żerującym 

zarówno bezpośrednio w sąsiedztwie zabudowań, na skraju lasów, ale także na 

otwartych terenach. Po analizie wyników stwierdzono, że największa aktywność 

nietoperzy  była stwierdzona na obszarze planowanej farmy w I dekadzie kwietnia 

oraz II dekadzie sierpnia. W związku z powyższym w tym okresie największych 

aktywności nietoperzy podczas eksploatacji farmy wiatrowej inwestor został 

zobowiązany do wyłączania turbin lub zwalniania prędkości wirowania rotorów przy 

słabym wietrze szczególnie w okresie największej aktywności nietoperzy ( w okresie 

kilku godzin po zachodzie słońca, przy prędkościach wiatru poniżej 6m/s, kiedy to 

istnieje największe ryzyko kolizji nietoperzy z pracującymi rotorami). Działanie to 

powinno zostać zweryfikowane podczas monitoringu porealizacyjnego. Biorąc pod 

uwagę powyższe wnioski, można przyjąć, że po zastosowaniu środków 

minimalizujących oddziaływanie farmy wiatrowej we Wrzosowej złożonej z trzech 

turbin nie będzie miało znaczącego niekorzystnego wpływu na środowisko dla życia 

nietoperzy. 

 W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania farmy na krajobraz oraz faunę latającą 

należy zastosować konstrukcję rurową wież, która w mniejszym  stopniu oddziałuje 

negatywnie na ptaki, niż konstrukcja kratowa. Kolorystyka wież i turbin w celu 

zminimalizowania prawdopodobnych kolizji ptaków  z elektrowniami powinna być  

w kolorach jasnych pastelowych.  Nie należy oświetlać turbin światłem białym, które 

przyciąga owady, a tym samym może wzmóc aktywność nietoperzy w rejonie działania 

elektrowni. W celu uniknięcia  utworzenia na omawianym obszarze miejsc potencjalnie 

atrakcyjnych dla fauny latającej nie należy obsadzać drzewami i krzewami nowo powstałych 

liniowych elementów infrastruktury oraz na bieżąco usuwać pojawiające zakrzaczenia. 

Ponadto zabrania się wprowadzać nowych ciągów zieleni wysokiej w pobliżu lokalizacji 

planowanej inwestycji wiatrowej.  

 Po uruchomieniu przedsięwzięcia należy przeprowadzić monitoring poinwestycyjny. Ma on 

obejmować rejestrację negatywnego oddziaływania na ptaki i nietoperze. Zasady przyjętego 

monitoringu muszą być aktualne i zgodne z obowiązującymi w przyszłości standardami, 

które mogą się do czasu ukończenia inwestycji jeszcze zmienić. W przypadku stwierdzenia 

podczas prowadzenia monitoringu negatywnego oddziaływania na chronione gatunki 

zwierząt  ( w tym ptaki i nietoperze), znacznie przekraczające rozmiary  podane w raporcie 
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oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na środowisko,  inwestor podejmie na własny 

koszt, stosowne działania minimalizujące  ukierunkowane na ograniczenie i/lub całkowite 

wykluczenie negatywnego wpływu  funkcjonowania elektrowni wiatrowej  na ww. gatunki 

zwierząt.  Wyniki badań oraz wnioski i wskazania ewentualnych działań zapobiegawczych 

należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 W celu ochrony populacji chronionych gatunków zwierząt ( płazy, drobne ssaki) 

roboty    budowlane muszą być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie 

pułapek, z których ich ucieczka będzie niemożliwa. W przypadku braku takiej 

możliwości zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon  objęty 

inwestycją. 

 Planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała akustycznie na tereny podlegające 

ochronie akustycznej, a ilość charakter i parametry akustyczne źródeł hałasu są 

przewidywalne, to obliczenia  poziomów dźwięku nie będą się różnić na etapie projektu 

budowlanego. 

 Przy zachowaniu warunków przedstawionych w pkt. II i III niniejszej decyzji oraz pod 

warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej planowana 

inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. 

W celu jego ochrony zobowiązano inwestora do zorganizowania zaplecza budowy  

oraz dróg technicznych na terenie  utwardzonym  zabezpieczonym warstwą słabo 

przepuszczalną. Ziemia z wykopów będzie w pierwszej kolejności wykorzystana  na 

placu budowy lub do rekultywacji terenów przekształconych, a jej nadmiar zostanie 

przekazany do wykorzystania innym podmiotom lub zagospodarowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz do ograniczenia wielkości nasypów i wykopów  

i maksymalnego skracania czasu trwania tych robót. Grunty zajęte na czas realizacji 

inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.  

 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze 

względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia 

prawidłowej gospodarki odpadami. 

Wykonawca robót winien przed rozpoczęciem prac budowlanych zawrzeć stosowne 

umowy ze specjalistycznymi firmami lub uzyskać pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów lub złożyć informację o wytwarzanych odpadach zgodnie z art. 17 ustawy  

z 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243). 

 Eksploatacja elektrowni wiatrowej i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej nie 

będzie źródłem zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Realizacja 

planowanego przedsięwzięcia zgodnie z warunkami określonymi w  pkt. II decyzji 

sprawi, że oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia na jakość powietrza 

będzie krótkotrwałe i o zasięgu lokalnym. 

 Pracujący wiatrak nie będzie stwarzać zagrożenia dla ochrony zasobów florystycznych 

czy faunistycznych znajdujących się na obszarze oraz w sąsiedztwie planowanej 

inwestycji oraz nie będzie wywierać jakiegokolwiek wpływu na stan ochrony 

elementów przyrodniczych na terenach istniejących i projektowanych obszarów 

Natura 2000. 

 Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać  na środowisko. 

 

 Wójt Gminy Poczesna pismem z dnia 14.06.2012 r. nr  GIZ.6220.1.2012.AM  

na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji środowiskowej zawiadomił strony 

postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie 

Gminy Poczesna i wypowiedzeniem się w ww. sprawie przed jej ostatecznym 

rozstrzygnięciem. 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

 

W przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykazano, że przy przyjętych 

założeniach inwestycja nie będzie  powodowała istotnych skutków dla środowiska  



  11 

i zdrowia oraz warunków życia ludzi. 

Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

W takim stanie faktycznym sprzeciw mieszkańców m. Wrzosowa nie może być 

uwzględniony i nie może mieć wpływu na wydaną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Sprzeciw ten spowodowany jest obawą, że 

przedsięwzięcie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska, obniży wartość nieruchomości 

oraz zahamuje rozwój budownictwa. 

Celem przeprowadzonego postępowania była ocena czy istotnie takiego zagrożenia nie ma oraz 

wskazanie środków, które mają zabezpieczyć środowisko przed negatywnym wpływem 

przedsięwzięcia.  

Ze względu na odległość od granicy państwa nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania. 

Nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach 

postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ponieważ zakres przedstawionych 

informacji jest wystarczający do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Uwzględniając powyżej wymienione rozwiązania oraz warunki wymienione w sentencji decyzji 

należy uznać, że możliwe  potencjalne oddziaływanie na środowisko zostanie wyeliminowane 

lub w istotny sposób ograniczone. 

Ustalone warunki wynikają z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony 

środowiska, a zatem należało orzec jak w sentencji.  

 

Pouczenie 

 

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 - 14 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.   

nr 199 poz. 1227); wniosek ten powinien być złożony w terminie 4 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.  

2. Termin o którym mowa w punkcie 1 może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja 

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

 

 

 
Załączniki: 

 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś. 

Otrzymują: 

1. „Grego Trans” Grzegorz Jędryka  Brzeziny Nowe, ul. Biała 67, 42 – 263 Wrzosowa 

2. „Starko” Sp. z o. o.  Fabryka Farb,  Lakierów i Klejów  40 - 048 Katowice, ul. 

Kościuszki 25/6 

3. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9, 42 – 200 Częstochowa 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2002r Nr 101,  poz. 926 ze zm. ) osoby fizyczne otrzymują wg rozdzielnika 

znajdującego się aktach sprawy. 
5. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna 
6. BIP 

Do wiadomości: 

-  Adam Kruszyński Wrzosowa, ul. Sabinowska 10,  42 – 263 Wrzosowa 

-  Grażyna Walaszczyk Wrzosowa, ul. Polna 11 a, 42 – 263 Wrzosowa 
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Poczesna 16.07.2012r. 

 

Nr GIZ.6220.1.2012.AM 
Załącznik do decyzji 

z dnia 16 lipca 2012r.                                                 

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  
 

polegającego na „budowie trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Wrzosowa, 

gmina Poczesna na działce o nr ewid. 865/4”   

 

 

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie trzech turbin wiatrowych  

w obrębie nieruchomości położonej w miejscowości Wrzosowa przy ul. Polnej na działce 

o nr ewid. 865/4, gmina Poczesna. W ramach inwestycji zostaną wybudowane trzy 

elektrownie wiatrowe Micon typu M 530 wraz z fundamentami o wysokości wież 30m  

i mocy 250 kW każda  oraz stacja transformatorowa 15/0,4 kV wraz z liniami kablowymi 

15 kV. Stacja posiadać będzie szczelną misę olejową o pojemności zdolnej pomieścić 

całkowicie olej zawarty w transformatorze. Elektrownie i  stacja transformatorowa nie 

będą posiadały stałej obsługi. Ich praca monitorowana będzie w sposób ciągły zdalnie za 

pomocą urządzeń telemechaniki i sieci łączności GSM.  

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

2) Określenie przewidywanego zapotrzebowania na wodę , energię oraz sposobu 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie 

infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania 

odpadów. 

 

W wyniku eksploatacji instalacji do produkcji energii elektrycznej z wiatru nie będzie 

zużywana woda.  

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powstawały ani ścieki bytowe, ani 

przemysłowe. Wody opadowe czyste odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi na 

teren stanowiący własność inwestora.  

 

W trakcie budowy elektrowni wiatrowej i niezbędnej infrastruktury zostaną wytworzone 

odpady budowlane zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów do grupy 17 :  

Są to: 

 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10 w ilości ok. 0,01 Mg/rok 

 17 05 04 – Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

w ilości ok. 3 Mg/rok 

 17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 07 w ilości  

3 Mg/ rok. 

 

Wszystkie wytworzone odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym 

wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, 

również w zakresie transportu odpadów. 

Zaletą pracy siłowni wiatrowych jest to, iż energia elektryczna jest wytwarzana 

bezemisyjnie i w zasadzie bezodpadowo. Do pracy urządzeń technicznych 
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konieczne jest stosowanie olejów technicznych, które zostały sklasyfikowane jako 

odpady niebezpieczne opatrzone kodem 13.  

Do odpadów tych należeć będą:  

 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające 

związków chlorowcoorganicznych w ilości ok. 0,05 Mg/rok. 

Odpady te, jak również elementy zużywające się w trakcie pracy turbiny, tj. 

łożyska, klocki i tarcze hamulcowe, pierścienie ślizgowe, filtry olejowe będą 

wymieniane w trakcie konserwacji, odbierane przez służby dozoru technicznego  

i utylizowane prze koncesjonowane firmy. 

 

3) Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz 

charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia  

i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych. 

 

Przedsięwzięcie polega na budowie trzech turbin wiatrowych w obrębie nieruchomości 

położonej w miejscowości Wrzosowa przy ul. Polnej na działce o nr ewid. 865/4, gmina 

Poczesna. W ramach inwestycji zostaną wybudowane trzy elektrownie wiatrowe Micon 

typu M 530 wraz z fundamentami o wysokości wież 30m i mocy 250 kW każda  oraz 

stacja transformatorowa 15/0,4 kV wraz z liniami kablowymi 15 kV. Przewiduje się 

wykonanie fundamentów kołowych ( stopa żelbetowa) o wymiarach 2,5m x 2,5 m na 

głębokości 2,5 m każdy.  

Stacja posiadać będzie szczelną misę olejową o pojemności zdolnej pomieścić całkowicie 

olej zawarty w transformatorze. Elektrownie i  stacja transformatorowa nie będą posiadały 

stałej obsługi. Ich praca monitorowana będzie w sposób ciągły zdalnie za pomocą 

urządzeń telemechaniki i sieci łączności GSM.  

 

Zostanie zapewniona właściwa kolorystyka wież i turbin, minimalizująca ilość 

prawdopodobnych kolizji ptaków z elektrowniami tj. turbiny będą pomalowane 

w kolorach jasnych pastelowych,  z zastrzeżeniem uwarunkowań wynikających                 

z przepisów szczegółowych w tym oznakowania turbin jako przeszkód lotniczych. 

Zastosowana zostanie  konstrukcja rurowa wież, która w mniejszym stopniu oddziałuje 

negatywnie na ptaki, niż konstrukcja kratowa. 

 

4) Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 

charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

 

W ramach inwestycji zostaną wybudowane trzy elektrownie wiatrowe Micon typu M 530 

wraz z fundamentami o wysokości wież 30m i mocy 250 kW każda  oraz stacja 

transformatorowa 15/0,4 kV wraz z liniami kablowymi 15 kV.  

Planowana inwestycja jest wynikiem zwiększającego się potencjału ekonomicznego 

inwestora oraz skutkiem proekologicznego sposobu myślenia, a także troski o środowisko 

naturalne, w szczególności zaś o powietrze atmosferyczne. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii, wraz z przedsięwzięciami zmierzającymi do 

ograniczenia i bardziej efektywnego wykorzystania energii, ma priorytetowe znaczenie 

zarówno w skali kraju, jak i Europy. 

Eksploatacja elektrowni wiatrowych wiązać się będzie przede wszystkim z emisją hałasu, 

oddziaływaniem na faunę oraz z oddziaływaniem elektromagnetycznym. Jednak jak 

wykazały obliczenia działalność źródeł hałasu nie będzie powodować uciążliwości dla 

terenów chronionych, normy 40 dB zostaną spełnione. 

Dobór odpowiednich turbin i częstotliwości zminimalizuje efekt migotania cieni do 

minimum.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu ( Dz. U. Nr 120, poz. 826 ) dla terenów zabudowy 
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mieszkaniowej dopuszczalny poziom hałasu wynosi dla pory dnia L AeqD = 50 dB i dla pory  

nocy L AeqD = 40 dB. Przy założonych parametrach określających poziom mocy akustycznej  

( określonych w niniejszej decyzji jako warunek podczas eksploatacji) działalność całej 

inwestycji nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych 

wyżej. Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała akustycznie 

na tereny podlegające ochronie akustycznej, a ilość, charakter i parametry akustyczne źródeł 

hałasu są przewidywalne, to obliczenia  poziomów dźwięku nie będą się różnić na etapie 

projektu budowlanego. 

Z obliczeń prognozowanego pola akustycznego wynika, że budowa przedmiotowych 

elektrowni wiatrowych nie spowoduje przekroczenia standardów akustycznych na terenach 

podlegających ochronie akustycznej.  

Inwestor dokonując oceny lokalizacji inwestycji przeprowadził monitoring 

ornitologiczny i chiropterologiczny.  

Podczas badań stwierdzono, że inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu  

na awifaunę charakteryzowanego obszaru.  

Stwierdzone na obszarze gatunki nietoperzy są pospolite na terenie Polski, a ich populacje 

niezagrożone. Zatem można stwierdzić, iż inwestycja nie będzie miała znaczącego, 

negatywnego oddziaływania na środowisko życia nietoperzy i jest możliwa do akceptacji.  

W celu ochrony populacji chronionych gatunków zwierząt ( płazy, drobne ssaki) roboty    

budowlane muszą być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie pułapek,  

z których ich ucieczka będzie niemożliwa. W przypadku braku takiej możliwości 

zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon  objęty inwestycją. 

Przy zachowaniu warunków przedstawionych w pkt. II i III niniejszej decyzji oraz 

pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej planowana 

inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. 

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami nie ma potrzeby 

stosowania działań minimalizujących, ponieważ na terenie inwestycji nie będzie poboru 

wody, nie będą powstawały ścieki socjalno – bytowe ani odpady (poza fazą instalacji 

turbiny).  

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu 

na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej 

gospodarki odpadami. 

Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie będzie źródłem wytwarzania odpadów,           

z wyjątkiem niewielkiej ilości związanych z pracami konserwatorskimi. Odpady te będą 

zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Faza eksploatacji inwestycji nie będzie źródłem zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego. Realizacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z pkt. II decyzji 

sprawi, że oddziaływanie tej fazy przedsięwzięcia na jakość powietrza będzie 

krótkotrwałe i o zasięgu lokalnym. 

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego 

oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Nie ma dowodów 

na powiązanie  analizowanego terenu z obszarami Natura 2000. Planowane 

przedsięwzięcie  nie będzie zatem negatywnie wpływać  na ostoje Natura 2000 w tym 

inne obszary chronione w województwie. 

Przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla ochrony zasobów florystycznych czy 

faunistycznych znajdujących się na obszarze oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji 

oraz nie będzie wywierać jakiegokolwiek wpływu na stan ochrony elementów 

przyrodniczych na terenach istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000. 

Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać  na środowisko. 


