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Charakterystyka    przedsięwzięcia

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  będzie  polegało  na  budowie  farmy  wiatrowej  liczącej 
maksymalnie  5  siłowników  o  łącznej  mocy  do  17  MW  wraz  z  całą  infrastrukturą 
towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania farmy ( fundamenty, drogi dojazdowe, zjazdy na 
drogi publiczne, place montażowe, kable średniego i wysokiego napięcia, światłowody ), w 
tym główny punkt zasilania wraz z przyłączem energetycznym zlokalizowanych na działkach 
oznaczonych nr ewid.  132/1, 96/3, 97/2  w obrębie geodezyjnym Buszkowo Parcele oraz na 
działkach o numerach ewid. 32/4, 32/2, 33/1  w obrębie geod.  Dzierżysław.
           
1.  Eksploatację  przedsięwzięcia  należy  prowadzić  z  użyciem  maksymalnie  5  turbin 
wiatrowych o łącznej mocy do 17 MW, wysokości wieży elektrowni od 100 m do 119 m, 
średnicy rotora  od 80 m do 112 m.
2. Elektrownie wiatrowe należy posadowić wewnątrz obszaru ograniczonego następującymi 
współrzędnymi w układzie  1992-PL, przy jednoczesnym spełnieniu pkt 3:

Narożnik
obszaru

Współrzędna X Współrzędna Y

Pole północne
1 512171 448668
2 511863 448692
3 511887 448959

Pole południowe
1 511414 450210
2 511426 450248
3 511134 450356
4 511121 450320

    
3. Dopuszcza się posadowienie elektrowni wiatrowych wyłącznie na działkach oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi:

Lp. Nr działki Obręb
1 32/4 Dzierżysław
2 32/2 Dzierżysław
3 33/1 Dzierżysław
4 132/1 Buszkowo Parcele
5 96/3, 97/2 Buszkowo Parcele



4.  Nie  stosować  oświetlenia  turbin  światłem białym oraz  ograniczyć  do  minimum liczbę 
błysków przy zastosowanym oświetleniu  (  nie  dotyczy oświetlenia  turbin koniecznego ze 
względów bezpieczeństwa )
5.  Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia  zabezpieczyć  plac 
budowy  przed  przedostawaniem  się  w  jego  obręb  zwierząt,  poprzez  zastosowanie 
odpowiedniego, tymczasowego ogrodzenia.
6.  Pod  transformatorami  wykonać  należy  szczelną  misę,  umożliwiająca  w  przypadku 
ewentualnego wycieku olej, przechowywanie całej jego zawartości.
7.  Przeprowadzić  szczegółowy monitoring  porealizacyjny,  obejmujący  cykl  roczny,  który 
powinien  być  trzykrotnie  powtarzany  w  ciągu  5  lat,  po  oddaniu  farmy  wiatrowej  do 
eksploatacji w następującym zakresie:
a) ptaki występujące na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie lęgowym 
–  przedmiotem obserwacji  powinny  być  przede  wszystkim gatunki  ujęte  w  załączniku  I 
Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz  na  wykazach  Czerwonej  Listy  Zwierząt  Ginących  i 
Zagrożonych wyginięciem w Polsce i Europie, a także ujęte w wykazie Polskiej Czerwonej 
Księgi Zwierząt, gatunki średnio-liczne, nieliczne, bardzo nieliczne i skrajnie nieliczne,
b) ptaki migrujące w okresie ich wiosennych i jesiennych wędrówek oraz ptaki zimujące,
c)  nietoperze  występujące  na  obszarze  objętym  potencjalnym oddziaływaniem w  okresie 
rozrodu i migracji,
d)  śmiertelność  ptaków i  nietoperzy  wraz  z  oceną  skuteczności  odnajdywania  ofiar  oraz 
szybkości ich znikania z powierzchni.
8.  Zgromadzone wyniki  monitoringu ptaków i  nietoperzy zinterpretować należy oceniając 
wpływ inwestycji na populację ptaków i nietoperzy oraz ewentualnie zaproponować stosowne 
działania  ratunkowe  lub  minimalizujące.  Wyniki  monitoringu  ornitologicznego  i 
chiropterologicznego  wraz  z  interpretacją  i  oceną  wpływu,  a  także  propozycją  działań 
minimalizujących  przedstawić  należy  w  formie  pisemnej  wraz  z  kopią  na  nośniku 
elektronicznym  Regionalnemu  Dyrektorowi  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu.  Raporty 
cząstkowe  z  zakończenia  rocznych  etapów  prowadzonego  monitoringu  po  realizacyjnego 
należy  przedstawić  w  ciągu  dwóch  miesięcy  od  zakończenia  każdego  z  rocznych  cykli 
monitoringowych,  natomiast  raport  końcowy,  w  ciągu  dwóch  miesięcy  od  zakończenia 
monitoringu.
9. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać należy 
kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną 
zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, przy warunkach , dla których występuje 
najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska. Na 
podstawie  uzyskanych  wyników należy  niezwłocznie  dokonać  niezbędnej  korekty  nastaw 
turbin  .  W  celu  dostosowania  poziomu  hałasu  do  wymogów  prawnych,  poprawność 
dokonywanych  korekt  należy  niezwłocznie  potwierdzić  kolejnymi  pomiarami  poziomów 
hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić 
należy  właściwemu  organowi  ochrony środowiska  ,  Regionalnemu  Dyrektorowi  Ochrony 
Środowiska w Poznaniu i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu , 
w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.
10.  Po  dokonaniu  ostatecznych  korekt  należy  prowadzić  okresowy monitoring  hałasu  na 
najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną w okresie 2 lat. Monitoring ten powinien 
obejmować  pomiary  hałasu  wykonywane  nie  mniej  niż  cztery  razy  w roku  ,  po  jednym 
pomiarze w każdej z pór roku, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki 
przeprowadzonych  pomiarów  wraz  z  opisem  dokonanych  korekt  należy  przedstawić 
właściwemu organowi ochrony środowiska , w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po 
ich wykonaniu.



Nie  stwierdzono  konieczności  ponownego  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Ostatecznie  do  realizacji  wskazano  wariant  III  zakładający  posadowienie  5  elektrowni 
wiatrowych o łącznej mocy do 17 MW, wraz z elementami towarzyszącymi, na które składają 
się  fundamenty,  drogi  dojazdowe,  zjazdy  na  drogi  publiczne,  place  montażowe,  kable 
średniego  i  wysokiego  napięcia  oraz  główny  punkt  zasilania  wraz  z  przyłączem 
energetycznym. Energia elektryczna będzie przesyłana liniami kablowymi podziemnymi do 
Głównego Punktu Zasilania ( GPZ ) , zlokalizowanego poza terenem inwestycji. Wysokość 
wieży pojedynczej turbiny wyniesie maksymalnie 119 m, średnica wirnika do 112 m, zatem 
całkowita wysokość turbiny nie przekroczy 175 m. Nie mogą być zamontowane inne turbiny, 
niż te ,  które nie będą powodowały przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie 
poza granicami obszarów chronionych, o których mowa w art.  6 ust 1 ustawy o ochronie 
przyrody ( Dz.U. z 2013 r., poz. 627 t.j ze zmianami ). W odległości ok. 2,5 km od miejsca 
realizacji  inwestycji  znajduje  się  obszar  specjalnej  ochrony ptaków Ostoja  Nadgoplańska 
PLB040004  oraz  obszar  mający  znaczenie  dla  Współnoty  Jezioro  Gopło  PLH040007. 
Ponadto inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem obszarów cennych dla ptaków. Jak 
wynika  z  informacji  zawartych  w  raporcie  planowane  turbiny  znajdują  się  na  terenach 
rolniczych, z przeważającym udziałem pól.  Na powierzchni przeznaczonej  pod planowaną 
inwestycję  stwierdzono  występowanie  105  gatunków  ptaków  w  okresie  lęgowym,  55 
gatunków ptaków w okresie dyspersji polęgowej, 67 gatunków w okresie jesiennej migracji, 
14  gatunków  w okresie  zimowania  oraz  54  gatunków w okresie  wiosennej  migracji.  Ze 
względu  na  fakt  ,  iż  większość  monitorowanego  obszaru  obejmowała  tereny  o  typowo 
rolniczym charakterze, gatunkami dominującymi w okresie lęgowym, były skowronek oraz 
pliszka żółta. Spośród ptaków nielicznych lub średniolicznych w okresie lęgowym największą 
liczebność  odnotowano  dla  gąsiorka  (  5  osobników  )  ,  natomiast  z  ptaków  drapieżnych 
błotniaka  stawowego  (  3  osobniki  )  .  W okresie  dyspresji  polęgowej  dominowały  ptaki 
przemieszczające  się  stadnie,  tj.  szpak,  dymówka  oraz  stada  miejscowych  gołębi 
hodowlanych. W trakcie jesiennych migracji zaobserwowano przeloty gęsi , żurawia i czajki. 
Były to nieliczne i rozproszone stada, co wskazuje, że na badanej powierzchni nie występują 
korytarze migracyjne wykorzystywane przez ptaki. W okresie tym dominowały następujące 
gatunki ptaków: szpaki, zięby oraz skowronki. Okres zimowania charakteryzował się niskim 
bogactwem  gatunkowym  awifauny.  Najliczniej  występującymi  wówczas  gatunkami  były 
dzwoniec  i  trznadel.  W trakcie  badań stwierdzono występowanie  4 gatunków nietoperzy: 
mroczka późnego, karlika malutkiego, karlika większego oraz borowca wielkiego. W okresie 
rozrodczym nietoperze w niewielkim stopniu eksplorowały miejsca przewidziane pod budowę 
planowanych  turbin  wiatrowych.  Mała  aktywność  chiropterofauny  w  okresie  jesiennym 
świadczy  o  braku  wyraźnych  tras  migracyjnych  przecinających  przedmiotowy  teren.  Na 
podstawie informacji zawartych w raporcie nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 
ptaki oraz nietoperze, przedmiotowej inwestycji wraz z innymi elektrowniami wiatrowymi. Z 
uwagi  na  fakt,  iż  budowa turbin  wiąże  się  z  wykonaniem głębokich  wykopów i  istnieje 
ryzyko, wpadania do nich drobnych zwierząt , w tym chronionych płazów i gadów, nałożono 
warunek, aby przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wykopy przed możliwością 
dostania się do nich drobnych zwierząt, poprzez zastosowanie odpowiedniego ogrodzenia. Z 
uwagi  na  fakt,  iż  niektóre  typy światła  przyciągają  owady,  co  z  kolei  może  powodować 
wzrost aktywności nietoperzy w tych miejscach, nałożono warunek niestosowania oświetlenia 
turbin  światłem  białym.  Najwięcej  przelotów  ptaków  zaobserwowano  na  niskich 
wysokościach , w związku z tym, nałożono warunek określający parametry przedmiotowych 
turbin,  uwzględniające  wysokość  na  jakiej  pracować  mają  światła  turbiny.   W  celu 
przeanalizowania  rzeczywistego  zagrożenia,  jakie  może  powodować  przedmiotowa 



inwestycja  dla  walorów przyrody ożywionej  na etapie  funkcjonowania i  podjęcia  w razie 
potrzeby  działań  zapobiegawczych,  nałożono  warunek  przeprowadzenia  monitoringu 
porealizacyjnego w odniesieniu do ptaków i nietoperzy, które są grupą szczególnie narażoną 
na  niekorzystny  wpływ  tego  typu  konstrukcji.  Z  przedłożonej  dokumentacji  wynika,  że 
najbliższe  tereny  objęte  ochroną  akustyczną  znajdują  się  w  odległości  około  300  m  od 
przedmiotowych turbin i stanowią tereny zabudowy zagrodowej. W dokumentacji założono 
posadowienie turbin na obszarze ograniczonym współrzędnymi narożników wpisanymi do 
niniejszej decyzji.  W celu doprecyzowania lokalizacji turbin wskazano numery działek, na 
których dopuszcza się ich posadowienie. Z uwagi na fakt, iż przewidywane poziomy hałasu 
na granicy terenów objętych ochroną akustyczną są zgodnie z przedłożoną analizą, zbliżone 
do  poziomów  dopuszczalnych  oraz  w  związku  z  faktem,  iż  najbliższe  tereny  chronione 
akustycznie  zlokalizowane  są  w  stosunkowo  niewielkiej  odległości  od  przedmiotowych 
turbin,  w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonej symulacji  nałożono na Inwestora 
obowiązek  przeprowadzenia  kontrolnych  pomiarów  poziomów  hałasu  na  najbliższych 
terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie ze szczegółowymi przepisami w tym zakresie, 
po uruchomieniu inwestycji. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu 
przedsięwzięcia  na stan akustyczny środowiska,  w rejonie lokalizacji  inwestycji.  Inwestor 
został zobowiązany do dokonania właściwych korekt parametrów pracy turbin, w przypadku 
stwierdzenia  przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku,  oraz  do 
udokumentowania  poprawności  zmian  nastaw  w  postaci  wyników  pomiarów  poziomów 
hałasu  przedkładanych  właściwemu  organowi  ochrony środowiska.  Ponadto  zobowiązano 
Inwestora , aby po dokonaniu ostatecznych korekt prowadził okresowy monitoring hałasu na 
najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną  przez  okres  dwóch lat.  Uwzględniając 
przyjęte rozwiązania techniczne, w tym odległość od terenów chronionych, nie przewiduje się 
, aby eksploatacja inwestycji mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnymi poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów  sprawdzania  dotrzymania  tych 
poziomów ( Dz.U. Nr 192, poz. 1883 ). 
W  związku  z  przedmiotowym  przedsięwzięciem  będą  wytwarzane  odpady,  zarówno 
niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. W przedstawionym raporcie Inwestor wykazał,  iż 
będzie  właściwie  gospodarował  wytworzonymi  odpadami,  poprzez  selektywne 
magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo 
–  wodne  przed  ewentualnymi  zanieczyszczeniami.  Zobowiązuje  się  Inwestora,  aby  pod 
transformatorami wykonał szczelną misę,  która w przypadku ewentualnego wycieku oleju 
transformatorowego, będzie umożliwiała wyłapywanie całej jego zawartości i zapobieganie 
zanieczyszczeniom  środowiska  gruntowo-wodnego  ewentualnymi  substancjami 
ropopochodnymi. Przy założeniu, że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie 
zgodnie  z  zapisami  w  raporcie  i  warunkami  niniejszej  decyzji,  nie  będzie  ono  naruszać 
przepisów  w  zakresie  gospodarki  odpadami.  W  ramach  funkcjonowania  przedmiotowej 
inwestycji nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych żadne substancje. 
Ze względu na szczegółowy  i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii 
oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na 
środowisko  planowanego  przedsięwzięcia  ,  nie  stwierdzono  konieczności  ponownego 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.). 



Ponadto  ze  względu  na  lokalizację  w  dużej  odległości  od  granic  państwa  oraz  zakres 
oddziaływania  inwestycji  nie  stwierdzono  również  konieczności  przeprowadzenia 
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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