
I(ostrzyn, dnia 4 paździemika 20 I lr.
ZS.6220.5 .I .ż0l1

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 97 §1, pkt, 4, oraz art.723 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U, z2000r. Nr 98, poz. 107I ze zm.), w związku z art, 63 ust l i

4, ari'. 66,68 ust 1ustawy i dniu3 paździenika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

o"h.orri", udziale społeczeństwa wochronie środowiskaorazo ocenach oddzlaĘwania na Środowisko

(Dz.IJ.Nr 199, poz.lżż7 ze zmianami), § 3 ust 1 pkt. 6 b), rozporządzeniaRady Ministtów z dnia 9

iistopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięó _mogących 
znacząco oddziaĘwaÓ na

środbwisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397), a po rozpatrzeniu wniosku Altiplano Sp, z o.o. ul. Abrahama

1A, 80-307 Gdańsk dla budowy farmy wiatrowej ,,Kleszczewo" wraz z infrastruktlrątowarzyszącąna

działce nr geod. 350 w Trzeku, gm. Kostrzyn

i.

postanawiam
zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniaclr do c"asu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaĘwaniu

przedsięwzięcia rra środowisko ;

nałożyó obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaĘwania na środowisko dla Planowanego
przedŚięwzięcia poiegającego na: budowie famy wiatrowej ,,Kleszczewo" wraz z

infrastrukturątowarzysząaąna działce nr geod. 350 w Trzeku, gm. Kostrzyn;

ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko.

organ, określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące

możliwości techniczne i dostępnośó danych.

Zgodnie z aft.66 ustawy raport o oddziĄwaniu przedsięwzięcia na Środowisko powinien za:wieraĆ:.

1. Opisplanowanegoprzedsięwzięcia,aszczególności:
a) charakierystykę 

"caiego pizeaiięwzl,ęcia i warunki uzytkowania terenu w fazię budowY

i eksploatacji lub użytkowania
b) główne cechy charakterystyczne planowane go przedsięw zi ęcia
cj |rzewidywane wielkości enrisji - rodzaje i wielkości zanieczyszczeń, anallza zagadniń:

z zakresu ochron}, przvrody :

; opis elemęntów przyrodniczych środowiska będących w zasięgu przewidywanego

odd"iuły*unia planowanego przedsięwzięcia (w łm szaty roślinnej z chronionymi gatunkami i

siedliskami przyrodniczl.łni, występujących zwierząt, ukształtowania terenu, wystęPowania wód

powierzchni,owych, itd.) wraz z opisem elementów przyrodniczyclr objętych ochroną na

podstawie ustawy zdnia l6 kwiętnia ż004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. ZŻ0O9r.,Nr 151, Poz.

12ż0 zęr,nianńi ) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy (w cyklu rocznym tj.

w okresie lęgowym, migracji i zimowania). Opis ten powinien zawieraĆ podstawowe parametry

lokalnych pópulacji, które pozwoliĘby ocenić skalę i sposób wykorzystywania omawianego

terenu prr"ri*ińnę i chiiopterofaunę. Powyzsze informacje należy sporządzić na Podstawie

szczegółowych, aktualnyclr i konkretnych danych dotyczących gatunków zwierząt (w
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szczególności ptaków i nietoperzy). Ponadto należy opisać metody wykorzystane do zebrania
ww. danych;

. zgodnie z informacj ami zawaĘmi w opracowaniach: polskiego stowarzyszenia Energetyki
Wiatrowej 2008 ,, WyĘczne w zakresie oceny oddziałyłvania elektrowni wiatrowych na ptaki"
oraz Porozllmienia dla ochrony nietoperzy ż009 ,, Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny
oddziĄwania elektrowni wiatrowych na nietoperze" rekomendowane przez Państwową Radę
Ochrony Przyrody w styczniu 2010r., zaleca się by raport zawierń wyniki rocznego
monitoringu przedrealizacyjnego ptaków i nietoperzy w celu uzyskania informacji o składzie
gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym, natężeniu i sposobie wykorzystywania
przestrzeni przez ptaki (w szczególności: drapieżniki i gatunki o dużych rozmiarach ciała,
migranty dalekodystansowe, ptaki tworzące lokalne koncentracje zerowiskowe i
noclegowiskowe) i nietoperze;

. opis oceny wpĘ.wu inwestycji na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu na ptaki i nietoperze, a także płazy (mogące gromadzió się w wykopach pod

elektrownie) oraz opis przewidywanych znaczących oddziĄwań planowanego przedsięwziecia
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia
przedsięwzi ęcia oraz wykorzystania zasobów środowiska;

. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę;

. opis przewidzianych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań
minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaĘwań na środowisko- wszelkie
propono\ń/ane do wykonania działania minimalinljące bądź rekompensujące powinny być
przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do sposobu ich wykonania;

. opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem
j e go oddziaŁW ania na środowisko, obej muj ący oddziĄwanie skumulowane ;

. zagadnienia związane z oddziaĘwaniem inwestycji, dzińaniami minimalizującymi oraz
monitoringiem takze w formie graftcznej;

. propozycję ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu porealizaryjnego farmy
wiatrowej z podaniem metod i harmonogramu;

z zakresu ochrony przed hałasem:
o określenie parametrów akustycznych pracujących pojedynczej turbiny ( najwyższy możliwy

poziom mocy akus§ cznej);
o wskazanie lokalizacji planowanych turbin, dla których wykonania została analiza akustyczna,

w jednym z aktualnie obowiązujących układów współrzędnych określonych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U, Nr 70, poz. 821). W przypadku, gdy przewiduje się
niewielką zmianę lokalizacji turbiny na późniejszym etapie reaIizacji przedsięwzięcia,
wskazanie wielkości przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych
współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywanąlokalizację ze względu na wpĘw
przedsięwzięcia na klimat akustyczny w ww. układzie odniesienia. Dla sytuacji najbardziej
niekorzystnej należy wykonać ponowną analizę akustyczną i wykazać ponad wszelką
wątpliwość, ze zmiana lokalizacji turbin wiatrowych we wskazanym zakresie nie będzie
skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy
najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną.

o podanie odległości najbliższych planowanych lub istniejących w sąsiedztwie przedmiotowego
przedsięwzięcia turbin wiatrowych;

. analizę ewentualnego skumulowanego oddziaĘwania hałasu pochodzącego z tęręnu
planowanej inwestycji i inwesĘcji o podobnym profilu planowanych 1ub istniejących w jej
sąsiedztwie;

. dołączęnie informacji z właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół
planowanych turbin wiatrowych, ze wskazaniem na rodzaje terenów, o których mowa w aft.
113, ust. 2, pkt l ustawy z dnia27 kwietnia2}}l r. -Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Z
2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
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2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku(Dz. U. Nr 120, Poz, 8Ż6), w

szczegóhóści okróślenie odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww, aktach

prawnych od turbin;
. ókreślenie największej odległości od zespołu elektrowni, dla której przekroczone będą

doplszcza|ne 
-poziomy 

hałasu, w odniesieniu do terenów określonych w rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 14 częrwca2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu

w środowisku, wyniki przedstawić także w forrnie graftczne1 w postaci izolinii

reprezentujących dopusz cza|nę poziomy hałasu w środowisku, w odniesieniu do ww. terenów

w porze dnia i nocy;
. opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu, co najmniej do

poziómów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z PrzePisami
odrębnymi;

. ottzymane wyniki na|eĘ przedstawić w formie opisowej oraz graftcznej, za Pomocą izolini

odp'owiadająóych dopus zózalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów

obj ę§ch ochroną akustyczną;
. na załącznlkaclr graficznych prezenĘących rozkład poziomów hałasu należY nanieŚĆ

lokalizację kazde{o ze źiodeł'hałasu. Jednocześnie na załącznikach tych naleĘ nanieŚÓ

granice iilanz"i |ołozonych terenów, dla których określone zostĄ dopuszczalne poziomY

ńałasu w środowisklwraz ze wskazaniem tych poziomów;

z zakresu gospodarki odpadami:
. informacje aotyuą"" ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etaPie realizacji

(budowy),ekrptóutuÓ3i oraz likwidacji prŻedsięwzięcia; Informacje dotyczące przewidywanYch

sposobó* ogianiczenia negatywne§o oddziĄwania odpadów na środowisko (minima|izacja

ilości wytwarzanych odpaJów, o.ńorru środowiska gruntowo-wodnego Przed ewentualnYmi

zanieczy szczęniamim o gącym i powstawaó w czasie m agaąlnowania o dpadów)

o Informacje jak prr"bi"gie UęOzie rekultywacja terenu po zakończeniu Przedmiotowej

inwestycji obej muj ąca części nadziemne i podziemne przedsięwzięcia;

z zakresu ochrony przed polami elektromagrrełcznymi:
. Nul.zy * opi.u" ,posób przyłączaniafarmy do sieci elektroenergeĘcznĄ, z uwzględnieniem,

z uwzględnieniem własnyóh stacji elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci

*"*nęi.Żnych i sposobu 
-przesyhr 

wytworzonej energii (linie kablowe, napowietrzne). W

przypadku, gdy planuje się wykorzystanie stacji elektroenergetycznych i/lub linii

napowietrznyór," nit"zy 
-oceniĆ 

rozkład pól: elektrycznego i magnetycznęgo wokół tYch

obiektów.

2. opis elementów przyrodniczych środowiska, obję§ch zakresem przewidywallego oddziaĘwania

planowanego prr"drię*zięciana środowisko w tym elementów środowiska objętYch ochroną na

podstawie ustawy z dnia 16,04,2004r. o ochronie przyrody,

3. Ópis istnieją"y"ń * sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaĘwania planowanego

pizedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i oPiece nad

zabytkami.
4. opis przewidywalnych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

5. opis analizo*uny.i wariantów, w Ęm: wariantu proponowanego ptzez wnioskodawaę oraz

racjonalnego wariantu alternatywnego, a takze warianfu najkorzystniejszego dla Środowiska, wraz

z uzasadnieniem ich wyboru.
6. określenie przewidywanego oddziĄwania na środowisko analizowanych wariantów, w tYm

również *- *ypujku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także moŻliwego

transgranicznego oddziĄwania na środowisko,

7 . Uzasńnienie pioponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziĄwania
na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, zwierzęta, rośliny , Erryby i siedliska przyrodnicze, wodę i Powietrze,
bi powierzchnię'ziemi, z uwŻględnieniem ruchów masowych ziemi, klirnat ikrajobraz,

c) dobra materialne,
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d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem
lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziĄwanie między elementami, o których mowa w lit. a-d,
8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe
oddziĄwania na środowisko, wynikające z:

a) istnieniaprzedsięwzięcia,
b) wykorzystywaniazasobówśrodowiska,
d)emisji;
e) rekultywacj i terenu po zakończeniu planowanej inwestycj i;

9. Opis przewidywanych dzińań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaŁywań na środowisko (np. przeciwdziałanie ewentualnej
nadmiernej emisji hałasu), w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralności tego obszaru.

10. Wskazanie, azy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 .04.ż0Olr. Prawo ochrony
środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przezlaczenia terenu,
wymagań technicznych doĘczących obiektów budowlanych i sposobów korzystarria z nich.

11. Przedstawienie zagadnień w formie graftcznej.
12. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i

szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umoźliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziĄwania przedsięwzięcia na środowisko.

13. Analizę możliwych konfliktów spotecznych związanych z planowanym przedsięrłzięciem
14. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziĄwania planowanego przedsięwzięcia na etapie

jego budowy i eksploatacji lub użytkowania ,w szczegó|ności na cele i przedmiot ochrony Natura
2000 oraz integralności tego obszaru;

15, Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
j akie napotkano, opracowuj ąc raport.

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawarĘch w raporcie, w odniesieniu do
kazdego elementu raportu.

l7. Nazwisko osoby lub osób sporządzĄących raport.
18. Zródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

uzasadnienie

W dniu 10.01.2011r.do Burmistrza Gminy Kostrzyn wpĘnął wniosek firmy Altiplano Sp. z o.o. z
siedzibą ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, uzupełniony l2.0ż.20IIr. o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy wiatrowej ,,Kleszczewo" wraz z infrastrukturą
towarzyszącąna dzińce nr geod. 350 w Trzeku, gm. Kostrzyn

Na podstawie przedstawionych dokumentów: wniosku, karry informacyjnej, mapy
ewidencyjnej zakwalifikowane dano przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziĄwaó
na środowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogącychznacząco oddziaĘwać naśrodowisko (Dz.. U. rr żl3 poz.1397).

Zgodnie z art. 63 ust. l oraz 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach
oddziaĘwania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaĘwania na środowisko stwierdza się w drodze postanowienia, uwzględniając uwarunkowania
zawalle w art. 63 ust.1 ustawy oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
Zgodnie z art, 64, ust. 4 Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska - postanowieniem WO0-I.4ż40.184,2011.PS z 18.04.2011r. (data wpĘwu 21.04.201Ir.),
gdzie stwierdztł potrzebę przeprowadzęnia oceny oddziĄwania na środowisko i określił zakres
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raportu, który dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien w szczegóIności zawierać: analizę z

"uk.".u 
oclrrony pizyrody, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami i ochrony przed polami

el ektrom agnetycznym i.
państwo,w! pówiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu - opinią sanitarną nr NS2-72-74lI1 zdnia
18.04.201ir. (data *pły*" ż2.04.ż0l1r.) potwierdził, że ww. przedsięwzięcie kwalifikuje się do

mogących potencjalńió znacząco oddziaływaó na środowisko i nie stwierdza się PotrzebY

p.rJp.Ó*ud Źania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz odstępuje się od

bk..śl"niu zakresu raportu o oddziaĘwaniu przedsięwzięcia na środowisko,

organ opiniujący stwierdził, że ww. dzińka wykorzystywana jest na cele rolnicze; sąsiedztwo

stanowi 
-zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, gospodarstwo rolne oraz budynki usfugowe;

eksploatacja przedsięwzięcia zu*ugi na charakter nie będzie stanowiĆ Żrodła emisji zanieczYszczen;

nie' spowódńje negatywn"go *pływu na środowisko gruntowo-wodne. Na terenie inwestYcji

powsówaó uęaą ńłócznie" wody opadowe, brak ścieków bytowych i technologicznych. WodY

opado*e po"nóa"ą"" z powierzchni dróg dojazdowych w sposób powierzchniowy będą

obp.owud"ane do gruntu, Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady związane z pracami

konserwacyjnymi irządzeń (zuityie olejó przekładniowe i hydrauliczne). Ww. odPadY będą

,nuguryrrońń" w heimetycznych pojemnikach, po czym będą na bieżąco usuwane przez

.póuii.ty""ne służby konserwują 
"" 

piry uzyciu własnego transpotlu. Funkcjonowanie elektrowni nie

spowoduje zagrożenia dla śródowlska naturalnego w zakresie gospodarki odPadami. Klimat

akustyc"ny uęńiegenerowany w wyniku obrotu łopatkami wirnika i w wyniku pracy poszczególnych

podzóspołow'lprzekładniu, §en..uior). Eksploatacja przedsięwzięcia - przy zastosowaniu turbin

wolnoobrotowych oraz zachJwaniu odpowiódnich odległości od zabudowań mieszkaniowYch - nie

soowoduie przekroczenia obowiązujących standardów akusĘcznych okreŚlonYclr w rozPorządzeniu

lii"iu."'Ś.Ódowiska z dnia |4.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku

(Dz. U. Z 2007r.,Nr 120, poz. 8żi).Funkcjonowanie farmy wiatrowej nie spowoduje przekroczenia

wartości dopuszczalnych określonych w roŹporządzeniu Ministra Środowiska z dnia30. PaŹdziernika

2010r. w sprawie dopuszczaln}ch pól ilektromagnetycznych w środowisku oraz sPosobów

dotrzymaniaiych standardów.(Dz. v. Ż zoolr. Nr 192, poz. l883). W myśl rozporządzenia Ministra

Gospodarki z-dnia9 kwietnia 200żr. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których

znajdowanie się z zakładzie decyduj ę o zaliczaniu go do zakładów o zwiększonYm ryzYku albo

zakiadu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz, lJ, ZżOOżr", Nr 58, poz,

535 zpoź. Zmian.),pizedmiotowa inwóstycja nie kwalifikuje się do ww. kategorii obiektu.

organ wydający postanowienie wziął pod uwagę, informacje zawartę w karcie informacYjnej

przedsięwz-ięcia'oraŹ'uwarunkowaniazau,arlę w art.63 ust. 1 ustawy o udostęPnianiu informacji o

środowisku 
' i j"go ochronie, udziale społeczeństwa w. ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaĘwan ia 
- ni środowisko, przeanalizował: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, Z

uwzglęónieniem: skali przedsięwŹięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnYch

prop"o..;i; powiązań z innynri przejsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziĄwań

,r"jau:ł.vóh się na obsrurre,- na który będzie oddziĄwać przedsięwzięcie; wykorzystywania

,u.óuo* naturainych; emisji i występowania irrnych uciążliwości; ryzyka wystąpienia poważnej

awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanyclr technologii. UsYtuowanie

przedsięwzi ęcia, z-uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególnoŚci PrzY

istniejąóym'użytkowanń't.."rru, zdolności samooczyszczanla się środowiska i odnawiania się

"u.oUO* 
naturalnych, walorów przyrodniczych i kĄobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: obszary wodno-błotnę oraz inne obszary

o płytkim Źaliganiu wod podziemnychfobszary wybrzeĘ; obszary górskie lub le;le; obszary objęte

ochroną, w tym strefy ochronne ujęó wód i obszary ochronne zbiorników wód ŚródlądowYch; obszary

*y,''ugulą".- specjalnej ochrony iL względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 1ub ich

siedlisk 1ub siedlisk przyrodniózych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe

formy ochrony przyrod}; obszaiy, rra których standardy jakości środowiska zostĄ Przekroczone;

obszary o t<ialÓurazie-mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; gęstoŚÓ

zaludnienia; obizary prry|egające do jezior; uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Rodzaj i

skalę możli*ego o'ddriuŃu"iu rozważanego w odniesieniu do uwarunkowania wYmienionYch w

pow}żej, wyniiające ,: iasięgu oddziĄwania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
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przedsięwzięcie moze oddziŃywaó; transgranicznego charakteru oddziĄwania przedsięwzięcia na
poszczególne elementy przyrodnicze; wielkości i złożoności oddziĄwania, z uwzględnieniem
obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej; prawdopodobieństwa oddziaĘwania; czasu trwania,
częstotliwości i odwracalności oddziĄwania.

Analizowano przedsięwzięcie polegające na: budowie zespofu dwóch turbin wiatrowych wraz
z infrastrukturątowarzasząaą, o łącznej mocy nie przekraczającej l0 MW;. zlokalizowanej na dzińce
350 w Trzeku, gm, Kostrzyn, gdzie w skald przedsięwzięcia wchodzi : budowa dwóch elektrowni
wiatrowych drogdojazdowych do siłowni wiatrowych; budowa placów manewrowych, montazowych
i składowych; budowa sieci podziemnych połączeń kablowych-elektroenergetycznej linii kablowej 15

kY oraz linii telekomunikacyjnej (światłowodu), łączących turbiny wiatrowe z GPZ Nagradowice;
oraz stworzenie zaplecza budowy, Organ stwierdził w ślad za Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, żekonieczne jest przedstawienie szczegołowej analizy oddziaływania farmy wiatrowej na
akusĘczny stan jakości środowiska, gdzie analiza powinna zawięraó precyzyjne określenie
podstawowych parametrów akustycznych i geomeĘcznych źródeł hałasu, jakimi są turbiny wiatrowe
oraz analizę rozkładu poziomów hałasu w środowisku, ze szczegółowyn uwzględnieniem punktów
zlokalizowanych na granicach najbliżej położonych teręnów wymagających ochrony akustycznej.

Zgodnie z zalęcęniami RDOS wynikającymi z opracowaniem ,,Obszary ważne dla ptaków w
okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego"(Wylegńa P. i inni
2008). Obszar ten stanowi lęgowisko rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych: bąk (4-5 huczących
samców), gęgawa (10-15 par), błotniak stawowy (6-7 par), żtlraw (2-3 pary) rycyk (2-3 pary), rybitwa
białowąsa (do 45 par), śmieszka (300-400 par) oraz miejsce koncentracji ptaków wodnych w czasie
wędrówki: łabędź niemy (do 80 os.), cyraneczka (do l50 os.), świstun (do 200 os.), Ęska (700 os.).

Ponadto powyżsąy obszar stanowi zerowisko oraz noclegowisko gęsi zbożowych i białoczelnych
gromadzące do około 4500 os. oraz żerowisko żurawi gromadzące do 100 os. Powyzsza farma
wiatrowa posadowionabędzie w bezpośrednim sąsiedztwie liniowych elementów krajobrazu takich
jak cieki wodne ( rzeka Męcina) oraz obszarów porośniętych roślinnością wysoką, Uwzględniając
powyzsze ustalenia, obszar lokalizacji przedmiotowej inwestycji moze być potencjalnym miejscem
występowania ptaków i nietoperzy. W związku z powyzszyrn istnieje ryzyko negatywnego wpływu
inwestycji na ww. zwierzęta.

Biorąc pod uwagę, iź istnieje ryzyko negatywnego wpĘwu inwestycji na środowisko, istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaĘwania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Raport o oddziĄwaniu na środowisko powinien byó wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnla 3

paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, uilziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr I99, poz. 1żż7 ze
Zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

pouczenie
Na postanowienie, w zakresie pkt. ż i 3 stronom słuzy prawo wniesienia odwołania do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy
Kostrzyn, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie w zakresie punktu I zażalenie nie przysługuje.

Otrzvmuia:
1. wnioskodawca ą1 iłg
?. strony poslępowania wg rozdzielnikaw aktach
$. aJa, i

Otrzymują do wiadomości:
l. Regionalny Ęrektor Ochrony Środcnviska

lą,

*j1

Ł,,ii§-[|t7,1,

j,_ :':,:},, .'V,__liu l .l,

*t,:irntsirza
ul. 28 Czerwca I95&. nr 2ż3lżż9, 61-485

2. Powiatowy Inspektor Sanitamy
ul. Sięroca 10, 6|-77I Poznań
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