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oPlNIA sANITARNA

Na podstawie ań. 77 ust. 1 pkt 2) i ań. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2013r., poz. 1235 z pożn. zm.),
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem
Burmistrza Gminy Kostrzyn znak ZS,6220,5,1.2011 z dnia 27.04.2015r. (data wpływu ,13.05.2015r.)

olaz uzupełnieniem z dnia 19.06.2015r. (data wpływu 23.06.2015r.) i dnia 25.06.2015r. (30.06.2015)
dot. opinii warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch turbin wiatrowych
wrazz lnfrastrukturą na działce o nr geod. 350 w Trzeku, gm. Kostrzyn

lnwestor: ,,Altiplano" Sp. z o.o.
ul. Abrahama 1A, 80 - 307 Gdańsk

oPlNlU.jE
przedłożoną dokumentację w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

pozytywn ie z zastrzeżeniem :

1. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroęzenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego lnwestor posiada tytuł prawny.

UZASADNlENlE:
Przedmiotowe zamiezenie inwestycyjne polegające na budowie dwóch turbin wiatrowych
wraz z infrastrukturą zostanie zrealizowane w Trzeku, na działce o nr geod. 350;

Burmistz Gminy Kostrzyn postanowieniem znak Z3.6220,5.1,2011 z dnia 04.10,2011r. nałożył
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres
rapońu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłozonej dokumentacji (w tym rapońu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
opracowanego w lipcu 2014r. przez ,,Eurowind Services" Sp, z o.o. z siedzibą w Gdańsku
przy ul, Abrahama 1 /mgr Marcin Dolata/) wynika, iz:

1. Dla wnioskowanego obszaru brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2, Aktualnie działka przewidziana pod realizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego stanowi
uzytek rolny.

3. Bezpośrednie sąsiedztwo analizowanego terenu stanowią tereny rolnicze; najblizsze tereny
podlegające ochronie akustycznej (zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa) - w odniesieniu
do turbin - zlokalizowane są odpowiednio w kierunku wschodnim (w odległości 658m od elektrowni
EW2 i odległości 1.012m od elektrowni EW1) olaz w kierunku zachodnim (w odległości 514m
od elektrowni EW,l i odległości653m od elektrowni EW2)

4. W ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowę dwoch turbin
wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co zostanie zrealizowane poprzez posadowienie
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na źelbetonovyych fundamentach dwoch wolnostojących, bezobsługowych elettrowni wiatrowych;
pod vvw. siłownie wiatrowe planowane do usytuowania w odległości 400m od siebie zostanie
przeznaczony teren ołącznĄ powierzchni0,6 + 0,8ha. Elementy składowe kazdejelektrowniwiatrowej
będzie stanowić: wieza jako stalowa lub betonowa konstrukcja rurowa o wysokości 100 + 125m,
gondola z wirnikiem trójpłatowym wyposazona w generator prądu, piasty rotora o średnicy 90 + 120m
wlaz ze śmigłami (łopaty rotora wykonane z włókna szklanego) i turbina wiatrowa o mocy do SMW
(dokładne parametry przedsięwzięcia zostaną określone na etapie projektu budowlanego
uwzględniającego ustalenia zawańe w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), Na potrzeby
wprowadzenia wyprodukowanej energii do krajowego systemu energetycznego (GPZ Nagradowice)
zaplanowano wykorzystanie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 15kV o długości
ok. 7km, natomiast do monitoringu procesu technologicznego zostaną wykorzystane linie
telekomunikacyjne (tj, światłowody o długości ok. 7 km); ww. siec podziemnych kabli przewidziana
do posadowienia we wspólnym wykopie o głębokości 1 + 1,5m umozliwi połączenie siłowni wiatrowych
z Głownym Punktem Zasilania (GPZ) Nagradowice, Ponadto w zakresie infrastruktury towarzyszącej
zaprojektowano wykonanie dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych o szerokości ok. 5m
zakończonych placami manewrowymi niezbędnymi do senłisowania maszyn podczas prac
konsenłvatorskich i remontowych. Celem analizowanego przedsięwzięcia jest wykorzystanie
potencjału energetycznego wiatru do produkcji energii elektrycznej, która zostanie wprowadzona
do krajowego systemu energetycznego na terenie gminy Kleszczewo (GPZ Nagradowice); roczna
produkcja energii będzie się kształtować na poziomie ok, '18.000MWh.

5. Źrodłem emisjizanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego w fazie eksploatacji
analizowanej instalacji będzie wyłącznie proces spalania mieszanek paliwowych w silniku pojazdu
dostawczego eksploatowanego na potrzeby prowadzenia prac konseruvacyjnych. Eksploatacja
elektrowni wiatrowych - z uwagi na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących
ze spalania paliw kopalnych - wpłynie pozytywnie na lokalny stan aerosanitarny.

6, Na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia generowane będą wyłącznie wody opadowo
- roztopowe; brak ściekow socjalno - bytowych i ściekow przemysłowych, co uzasadniono
charakterem planowanej instalacji. Wody opadowo - roztopowe pochodzące z powierzchni drog
dojazdowych w sposob powierzchniowy będą odprowadzane do gruntu (infiltracja w obrębie
fundamentow).

7. Klimat akustyczny na terenie projektowanej inv,+estycji będzie generowany w rvyniku obrotu łopat
wirnika oraz w wyniku pracy poszczególnych podzespołów (przekładnia, generator); ponadto zrodłem
emisji dźwięku będzie ruch komunikacyjny pojazdu dostawczego wykorzystywanego wyłącznie
na potrzeby prowadzenia prac konsenłacyjnych. Równowazny poziom dźwięku na granicy
najblizszych terenów podlegających ochronie akustycznej (zabudowa zagrodowa, jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa) pży zastosowaniu turbin wolnoobrotowych oraz zachówaniu odpowiedniej
odległości od zabudowy mieszkaniowej - zgodnie z analizą propagacji hałasu i symulacją rozkładu
pola akustycznego przedstawioną dla najmniej korzystnego wariantu (tj. brak pochłaniania dzwięku
przez grunt, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego pracujących maszyn, najmniej kozystna
wysokość żrodła fal dźwiękowych) - będzie się kształtowaó na poziomie 36 + 42,4dB dla pory dziennej
i na poziomie 33,2 + 39,6dB dla pory nocnej w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej
oraz na poziomie 34,8 + 41,9dB dla pory dziennej i na poziomie 32 + 39,1dB dla pory nocnej
w odniesieniu do terenów jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej (tab. 5 - ,,Punkty obliczeń hałasu
dla pory dziennej" i tab. 6 -,,Punkty obliczeń dla pory nocy"), wobec czego eksploatacja przedmiotowej
instalacji - nie spowoduje przekroczenia obowiązujących normatywow akustycznych (dla terenow
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: izofona 50dB dla pory dziennej i izofona 40dB dla pory
nocnej; dla terenow wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, terenów zamieszkania zbiorowego
i zabudowy zagrodowej: izofona 55dB dla pory dziennej i izofona 45dB dla pory nocnej) określonych
w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hałasu w środowisku (Dz, U. z2014r,,
poz. 1,12) stanowiącego akt wykonawczy do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U, z 2013r., poz. 1232 z pożn, zm.).

B, Na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych generowane odpady związane z pracami
konsenłacyjnymi urządzeń (zuźyte oleje przekładniowe i hydrauliczne); ww. odpady przewidziano
magazynowaó w hermetycznych pojemnikach, po czym będą na bieząco usuwane
przez specjalistyczne służby konserwujące i przekazywane do zagospodarowania (odzysk,
unieszkodliwianie) podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane ustawą
z dnia ,14 grudnia 2012r, o odpadach (Dz. U. z2013r., poz.21 z pożn, zm,). Analizowana instalacja
stanowi niskoodpadową formę pozyskiwania energii.

9. Elektrownie wiatrowe jako konstrukcje o duźych rozmiarach stanowią żrodło specyficznych efektów
optycznych, w tym rzucania cienia, Z przedstawionej symulacji skali efektu cieniowania
przeprowadzonej przy założeniu tzw. wariantu astronomicznego nie uwzględniającego zachmurzenia
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Ponadto w zakresie swoich właściwości,tut. organ wziął pod uwagę przekazane przez BurmistzaGminY KostrzYn uwagi sPołeczeństwa iłozone 'w - 
tor<u prowadzonego postępowaniaadministracYjnego, PrzY ĆzYm lednocześnie,naońenia .ii, iz uwagi i wnioski zźinteresowanych _zgodnie z art, 37 Pkt 1 ustawY z dnia 3 pażdziernika 2008i. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale sPÓłeczeństwa w ochronie środowiska Óraz Ó oÓ"n".n oddziaływaniana Środowisko (Dz, l,), z 2013r., Poz, 1.235 z pór.. ;;.j -.zostaną rozpatrzone przez olganProwadzącY PostęPowanie administracyjne _w 

'.pr"*. ("ydania obcvr;i- o środowiskowychuwarunkowaniach, Stanowisko DePartamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowiawyrazonew PiŚmie znak Mz-zP-Ś-o78-21233-13lEMt12 z ońia 
-Źinz.zolzr, 

przywoły\łvane w uwagachsPołeczeństwa stanowi wyłącznie zalecenie .o oo rnrirali'ej"ooregłości'ww. onńkto* od zabudowymieszkaniowej, natomiast nie jest ustawowym fri"piŚ", prawnym regulującym kwestiędot, sYtuowania elektrowni wiatrowych. Powsze"r,ńie odóń-iiiuią.vT aktem warunkującym lokalizacjePowYzszej instalacji moze bYć miejscowy plan zagospoÓ"ń*óni" prr".trr"nnóo * przypadkuJego uchwalenia, co znajduje odzwiercibdienie w"uŹ"."Jni"niu.yy!o!! Wojewódzkiego SąduAdministracYjnego w GorŹońe Wlkp. il słoo ioł]sl'onia 17.06.2015r. Mając na uwadzekompetencje tut, organu okreŚlone w art 
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Biorąc pod uwagę skalę inwestycji (tj dwie turbiny wiatrowe), wyniki przedstawionych obliczeńPrzePi'c'łradzon!/ch rlz_Y wYkorzystaniu programu do pĄóktowania i"i, wiatrowychWindPro wersja 2,8,57Ei oriz Pizeprowaalon{ w ioru--postępowania analizę uwarunkowań _w zakresie, o ktorYm mowa w ań. 66'ust. 'l ustawy z-ańaT października 200Bi. o udostępnianiuinformacji o ŚrodowiskY ijego ochronie, udzjale społe|zeriiń w ochronie środowiska oraz oocenachoddziałYwania na środowisło (Dz. |J. z2O13r., poź.-u$')'pozn. zm.) - dokonaną na podstawieprzedłozonej dokumentacji orzeczono jak w sentencji . 
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