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Informuję, że raport o oddziaływaniu

decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach

zgodnie z ptzedstawionymi niżej uwagami,

1 i t] ]i;5
Poznai, n1:r l* i,,1\ | i.; l rA fu-

r,,, r

I
I

Altiplano S.A
Ul. Abrahama 1A
80-307 Gdańsk

7an -ilg^ 
? ż

na środowisko załączony do wniosku o wydanie

dla ww. przedsięwzięcia wymaga uzupęłnienia,

I. Z zakręsu ochrony przyrody:

1. proszę wskazaó w jaki sposób oraz przez jaki okres realizowane będzie działantę

minimalizujące wskazane w uzupełnieniu do raportu, polegające na utrzymaniu kanału

melioracyj ne go w stani e niedroznym i niezadrzęwionym, 
-

ż. proszę wskazać na jakim obszalze, przęzjaki okres i z jaką częstotliwoŚcią realizowane

będzie działanię minimalizujące poląające na utrzymaniu całego obszaru farmY w stanie

bezdrzewnym otaz ,rr.r*urri., sponńnicznie pojawiających się nowych zalłzewten i

zadrzewięi.

II. Z zakłesu ochrony przed hałasem:

1. proszę o plzęanalizowanie możliwości wystąpienia skumulowanego oddziałYwania

przedmioto!\rych elektrowni wiatrowych oraz planowanych i istniejących turbin, o którYch

mowa piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska z 20.07 -2015 r., znak:

RiOS. 6220,49 .żU 5 (kopia pisma w załączeniu),

ż. proszę o wyjaśnienie, dlaczego w przeprowadzonej andrizie akustycznej nie uwzględniono

terenu podlegającego ochronie akustycznej zgodnie z ustaleniami miejscowego Planu

zagospodarowania przestrzennego gminy kleczewo, zatwierdzonego uchwałą ff
XXXVII/I 8Il2005 Rady Gminy w Kleczewie z dnia 30.09.2005 r. (Dz- Urz, Woj,

Wielkopolskiego nr 158 poz. 4ż95 z dn.I8.11.2005 r,) oznaczonego jako 1DG/M. Obszar ten

oznaczono jako ,,TEREN A" w piśmie Burmistrza Gminy Kostrzyn z 27.07.2015 r,)

znak: Z3.6220.5.I.20II i zaznaczono na załączniku graficznym (kopia pisma wraz Z

gt aftczny m prze d stawi eni em p oło żeni a terenu w zalączeniu) .

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 częTwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) wzywa się do złożenia ww, wyjaśnień

na piśmie, w dwóch egzemplarzach w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego Pisma.
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sekretariat.poznan@rdos. gov.pl, www,poznan,rdos, gov,p1

ć/Y śt,lł
DoĘczy: uzgodnienia warunków realtzacjiprzedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin

wiatrowych wraz Z infrastrukturąna działce nr geod. 350 w Trzeku, gm, Kostrzyn,



Nieuzupełnienie informacji o planowanym przedsięwzięciu w wymaganym terminie oraz

zgodnie z podanym wyżej zakresem spowoduje, ż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie na podstawie posiadanych

materiałów.

W korespondencji kierowanej do tutejszego urzędu proszę powoływać się na numer

sprawy WOO-I. 42 42. l 4 1. 20 ] 5.JL.

z up. Regior,atlregr-i UyrekLora
Ochrony śiodiwisi'a w Poznaniu
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|,Jzgodnień Warun![w Realtacji Pzedsięwzięć

Otrzvmuią:
Adresaci:

1. Altiplano S.A
ul. Abrahama 1A
80-307 Gdańsk

Do wiadomości:
l. Burmistrz Gminy Kostrzyn

ul. Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn
2. aa

Sprawę prowadzi: Joanna Lorenc (tel. 61 -639-64-27)

informacje telefoniczne udzielane sąw godz.:
poniedziałek 8. j0-9. 1 5, 1 3.00, 1 5.00
wtore k-piątek 8. 1 5 -9. 00, 1 3. 00- l 5. 00
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Gdańsk,06.10.2015 r.

ę Regionalny Dyrektor Ochrony

środowiska w poznaniu

ul. Dąbrowskiego 79

60-529Poznań

Dotyczy: uzgodnienia warunków realizacii przedsiewziecia polegaiacego na budowie
dwóch turbin wiatrowvch wraz z infrastruktura na działce nr geod. 350 w Trzeku.
gm. Kostrzvn

szanownj państwo,

W związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
z dnta IJ wrześnta 2015 r. (sygn. WO0-I.4242.I4I.2015.L1) do złożenia uzupełnień do raportu
o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, przesyłamy {gzbędne wyjaśnienia.
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Otrzymują:
1. Adresat

Do wiadomości:
1. Burmistrz Gminy Kostrzyn. ul. Dworcowa 5. 62-025 Kostrzyn.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Sieroca I0,6I-'771 Poznń.

' Altiplano S.A.
Ul. Abrahama 1 a, 80-307 Gdańsk

tel. (58) 346 08 84, fax. (58) 346 08 95

NlP; 957-09-31 -504, REGON: 2201 62608
Sąd Rejonowy Gdańsk - Potnoc w Gdańsku

V|lWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000508979
Kapitał akcyjny 46,065.000,00 PLN, opłacony w całości
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I. OCHRONA PRZYRODY

Ad.1.

Uprzejmie informujemy. tż po ponownym przeutaltzowaniu wskazanych rozwtązań z uwagi na

problemy natury materialno-prawnej inwestor rezygnuje z działań minimalizujących polegających

na utrzymaniu kanału melioracyjnego w stanie niedrożnym oraz nięzadrzewionym oraz

polegających na utrzymaniu całego obszaru farmy w stanie bezdrzewnym oraz usuwaniu

spontanicznie poj awiaj ących się nowych zal<r zęwięń t zadr zewień.

Zdaniem autora przyrodniczego monitoringu przedinwestycyjnego na potrzeby projektowanej

farmy wiatrowej, rezygnacjazv"ryżej wymienionychzadań nie będzie miałaznaczącego wpływu na

skalę oddzińywania przedsięwzięcia. Działania minimalizujące w postaci okresowych wyłączeń

turbin wiatrowych, które zostaŁy przedstawione w uzupełnieniu rapoftu o oddzińywaniu na

środowisko z dnia 12,08.2015 r. są wystarczające dla ochrony chiropterofauny terenu planowanej

inwestycji.

II. OCHRONA PRZED HAŁASEM

Ad.1.

Zgodnie z zalęceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ęoznaniu, w niniejszym

uzupełnieniu przeanalizowano mozliwość wystąpienia skumulowanego oddziaływania

przedmiotovvych elektrowni wiatrowych oraz planowanych i istniejących turbin, o których mowa w

piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska z 20.07.2OI5 r., znak RiOŚ ,6220.49.2015,

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane od poszczególnych inwestorów oraz

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wynik analtzy akustycznej został przedstawiony na szczególowych mapach wykonanych z

podziŃką, które stanowią zaŁącznik do niniejszego pisma. Na mapach oznaczono kolorem

czerwonym tereny wymagające ochrony akustycznej - obrysowano powierzchnię tych terenów. Dla

terenów chronionych akustycznie wykonano obliczenia hałasu - punkty imisji. Przez puŃt imisji N
należy rozumieć puŃt (,,róg") obrysowanych powie rzcklni, który jest połozony najbliżej w §!(r)
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stosunku do projektowanych elektrowni wiatrowych, Dodatkowo w wydrukach programu

WindPRO znaj duj ą się szcze gółowe współr zędne punktów imi sj i.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż skumulowane oddzińywanie przedmiotowego

przedsięwzięcia oraz innych planowanych i istniejących farm wiatrowych nie spowoduje

przelłoczenia dopuszczaInych poziomów hałasu. Najwyzszą wartość równą 4ż,4 dB w porze

dziennej odnotowano dla puŃtu oznaczonego w analizie numerem 22, DIa tego punktu poziom

hałasu w porze nocnej będzie wynosił 39,6 dB. Warto podkreślió, iZ zgodnie pismem Burmistrza

Gminy Kostrzyn z dnla27,07.2015 r., znak ZS.6220.5.L20II, zabudowania oznaczone w analizie

akustycznej numerem 22 stanowią tereny zabudowy zagrodowej. Dla terenów tych dopuszczalny

poziom hałasu wynosi odpowiednio 55 dB w porzę dziennej oraz 45 dB w porzę nocnej.

Dopltszczalne prawem nonny zostanązatem dotrzymane z dużymzapasem.

Ad.2.

Uprzejmie informuję, iż w analizie akustycznej nie uwzględniono terenu podlegającego ochronie

akustycznej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Kleszczewo, ponieważtęręn ten znajdowaL się poza zasięgiem występowania izofony o wartości 40

dB - a zatem wartości najbardziej rygorystycznej w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów

hałasu.

Niemniej jednak, w niniejszlłn uzupełnieniu przeprowadzono obliczenia dla terenu

podlegającego ochronie akustycznej, oznaczonego spnbolem IDG/M w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo oraz ozruaczofięgo jako ,,TEREN A" w
piśmie Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 21.0].2015 r., znak ZS.6220.5.L.2011. W analizię

uwzględniono równiez wpływ skumulowany, o którym mowa Ad.1.

Z analizy wynika, iż realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia

doplszczalnych poziomów hałasu. Dla ,,Terenu A" (dla punktu położonego najbliżej w stosunku do

planowanej inwestycji) odnotowano wartość 39,9 dB dla pory dziennej oraz37,I dB dla pry nocnej.

Wynik analizy przedstawiono w formie graficznej jako wycinek miejscowego planu

zagospodarowania przestrzemego gminy Kleszczewo oraz w formie wydruku programu WindPRO.
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