
Skulsk 29.10.2012 r.

WRINŚ 6220.13.11.2012

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.  63 pkt  2 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.) w związku z art. 3 ust. 1, pkt 6 
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów 
przedsięwzięć  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzania  raportu  o  oddziaływaniu  na 
środowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 ze zm.)

postanawiam

stwierdzić  potrzebę  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia 
polegającego na  budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie 
działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32,  
33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o numerach 
ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w obrębie 
geod. Popielewo.

Uzasadnienie

WIND EN -1 Sp. z.o.o wystąpił z wnioskiem  z dnia 14.08.2012  r.( data wpływu do tut. 
Urzędu 24.08.2012 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW 
na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 
29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o 
numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w 
obrębie geod. Popielewo.

Na podstawie  art.  64  pkt  1  ust.  1,2,  ust.  1,2,3  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   Wójt  Gminy  Skulsk  zwrócił  się  do 
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  oraz  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego  w  Koninie  o  wyrażenie  opinii  w  przedmiocie  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie postanowieniem   z dnia  11.09.2012 
r.( data wpływu do tut. Urzędu  14.09.2012 r.) sygn. sprawy  ON-NS-72/2/1-88/12 r. stwierdził 
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Wójta Gminy Skulsk 
z prośbą o wyjaśnienie,  na których działkach zlokalizowana będzie infrastruktura techniczna. Wójt 
Gminy  Skulsk  pismem  z  dnia  02.10.2012  r.  wyjaśnił   Regionalnemu   Dyrektorowi  Ochrony 
Środowiska  kwestię  infrastruktury  technicznej.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w 
Poznaniu  postanowieniem z dnia  18.10.2012 r.( data wpływu do tut. Urzędu 22.10.2012 r.) sygn. 



sprawy  WOO-I.4240.350.2012.AR1  uznał,  że  istnieje  potrzeba  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po rozpatrzeniu w/w wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu Wójt Gminy 
Skulsk  stwierdził  ,  że  dla  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  wymagane  jest  przeprowadzenie 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zakres Raportu powinien być zgodny z art. 66 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.), a dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia winien zawierać analizę niżej podanych zagadnień:

I. Z zakresu ochrony przed hałasem.
1. Określenie  poziomu  mocy  akustycznej  pracującej  pojedynczej  turbiny  wiatrowej  w 

warunkach, kiedy emisja hałasu jest największa.
2. Wskazanie  lokalizacji  planowanych  turbin,  dla  których  wykonana  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 . W przypadku gdy przewiduje się niewielką zmianę lokalizacji 
turbiny  na  późniejszym  etapie  realizacji  przedsięwzięcia,  wskazanie  wielkości 
przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej 
niekorzystną przewidywaną lokalizację  ze względu na wpływ przedsięwzięcia  na klimat 
akustyczny   w  ww  układzie  odniesienia.  Dla  sytuacji  najbardziej  niekorzystnej  należy 
wykonać ponowną analizę  akustyczną  i  wykazać  ponad wszelką  wątpliwość,  że  zmiana 
lokalizacji turbin wiatrowych we wskazanym zakresie nie będzie skutkowała wystąpieniem 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych 
ochroną akustyczną.

3. Podanie  odległości  od  najbliższych  planowanych  lub  istniejących  w  sąsiedztwie 
przedmiotowego przedsięwzięcia turbin wiatrowych.

4. Analizę  ewentualnego  skumulowanego  oddziaływania  hałasu  pochodzącego  z  terenu 
planowanej inwestycji i  inwestycji o podobnym profilu planowanych lub istniejących w jej 
sąsiedztwie.

5. Dołączenie  informacji  z  właściwego  organu  o  faktycznym  zagospodarowaniu  terenów 
wokół  planowanych  turbin  wiatrowych  ,  ze  wskazaniem na  rodzaje  terenów,  o  których 
mowa  w art.  113,  ust.  2,  pkt  1  ustawy z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  Ochrony 
Środowiska  i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku,  w  szczególności  określenie  odległości 
najbliższych terenów, o których mowa w ww aktach prawnych od turbin.

6. Określenie  największej  odległości  od zespołu  elektrowni  ,  dla  której  przekroczone będą 
dopuszczalne poziomy hałasu, w odniesieniu do terenów określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku.

7. Opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu co najmniej do 
poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

8. Przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej i graficznej, za pomocą izolinii 
odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów 
objętych ochroną akustyczną.

9. Wskazanie  na  załącznikach  graficznych  prezentujących  rozkład  poziomów  hałasu 
lokalizacji  każdego  ze  źródeł  hałasu,  granic  najbliżej  położonych  terenów,  dla  których 
określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych 
poziomów.



II. Z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi.
Przedstawienie sposobu przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem 
własnych stacji elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci wewnętrznych i sposobu 
przesyłu wytworzonej energii ( linie kablowe, napowietrzne) , w przypadku, gdy planuje się 
wykorzystanie stacji elektroenergetycznych i/lub linii napowietrznych należy ocenić rozkład pól 
elektrycznego i magnetycznego.

III. Z zakresu ochrony przyrody.

1. Przedstawienie  opisu  elementów  przyrodniczych  środowiska  będących  w  zasięgu 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ( w tym szaty roślinnej z 
chronionymi  gatunkami  i  siedliskami  przyrodniczymi  występujących  zwierząt)  wraz  z 
opisem  elementów  przyrodniczych  objętych  ochroną  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy 
(  w  cyklu  rocznym  tj.  w  okresie  rozrodczym,  migracji,  i  zimowania),  które  są  grupą 
organizmów szczególnie narażoną na negatywne oddziaływania tego typu inwestycji , opis 
ten  powinien  zawierać  podstawowe  parametry  lokalnych  populacji,  które  pozwoliłyby 
ocenić  skalę  i  sposób  wykorzystywania  omawianego  terenu  przez  awifaunę  i 
chiropterofaunę,  powyższe  informacje  należy  sporządzić  na  podstawie  szczegółowych, 
aktualnych i konkretnych  danych dotyczących  gatunków oraz siedlisk występujących na 
przedmiotowym terenie  i  obejmujących  m.im.  okres  wegetacyjny roślin,  a  także  okres 
lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt ( w szczególności ptaków  i 
nietoperzy)

2. Przedstawienie  opisu  terenu  w  obrębie  planowanej  inwestycji  z  uwzględnieniem 
ukształtowania  i  sposobu  użytkowania  terenu,  krajobrazu,  wód  powierzchniowych, 
położenia  kompleksów  leśnych,  szpalerów  drzew,  terenów  podmokłych  itp.  Wraz  ze 
szczegółowym opisem metod i materiałów wykorzystywanych do zebrania tych danych.

3. Przedstawienie   oceny wpływu inwestycji  na  środowisko przyrodnicze  ze  szczególnym 
uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze , a także płazy ( mogące gromadzić się w 
wykopach  pod  elektrownie  )  wraz  z  oceną  wpływu na  obszary  chronione  położone  w 
otoczeniu inwestycji.

4. Opis  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  planowanego  przedsięwzięcia  na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie , wynikające z istnienia przedsięwzięcia 
oraz wykorzystywania zasobów środowiska.

5. Przedstawienie opisu metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę.
6. Przedstawienie  opisu  przewidywanych  działań  mających  na  celu  zapobieganie, 

ograniczanie  ewentualnych  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko  –  wszelkie 
proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być 
przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich 
wykonania zgodnie z opracowaniem Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009

 ”Tymczasowe  wytyczne  dotyczące  oceny  oddziaływania  elektrowni  wiatrowych  na 
nietoperze” podstawowym działaniem minimalizującym jest odpowiednia lokalizacja turbin 
względem struktur  atrakcyjnych  dla  nietoperzy  (  lasów,  cieków i  zbiorników wodnych, 
szpalerów itp.)

7. Przedstawienie zagadnień związanych z występowaniem gatunków objętych ochroną oraz 
ich siedlisk w formie graficznej.

8. Przedstawienie  propozycji  ornitologicznego  i  chiropterologicznego 
monitoringu porealizacyjnego farmy wiatrowej z podaniem metod i harmonogramu.



    
IV. Z zakresu gospodarki odpadami.

1. Określenie  rodzajów  i  szacunkowych  ilości   (  w  Mg/rok  )  wszystkich  wytwarzanych 
odpadów na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

2. Szczegółowe  przedstawienie  sposobu  magazynowania  i  dalszego  zagospodarowania 
odpadów na poszczególnych etapach przedsięwzięcia.

3. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów 
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

4.   Szczegółowe opisanie i  uzasadnienie wariantów lokalizacyjnych przedsięwzięcia,  w tym 
wariantu najkorzystniejszy dla środowiska oraz wariant ˝0˝ polegającego na niepodejmowaniu 
przedsięwzięcia.  W  tym  należy  wskazać  wybrany  do  realizacji  wariant  przedsięwzięcia  z 
dokładnym  wskazaniem  miejsca  jego  realizacji.  Uzasadnienie  proponowanego  przez 
wnioskodawcę wariantu winno wskazywać jego oddziaływanie na środowisko, w szczególności 
na rośliny, zwierzęta , grzyby i siedliska przyrodnicze oraz przedmioty ochrony na obszarach 
Natura  2000,  z  uwzględnieniem  ewentualnego  skumulowanego  oddziaływania  z  innymi 
turbinami zlokalizowanymi w okolicach przedsięwzięcia , a także oddziaływanie planowanej 
inwestycji na ludzi.
5.  Analizę  możliwych  konfliktów  społecznych,  w  związku  z  realizacją  i  eksploatacją 
przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pouczenie
Od  niniejszego  postanowienia  służy  stronom  zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium 

Odwoławczego  w  Koninie,  za  moim  pośrednictwem,  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 

niniejszego postanowienia.

     Z up. Wójta 
mgr Jarosław Goiński 
   Sekretarz Gminy 

Niniejsze  postanowienie  zostało  podane  do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  na 
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznych  Gminy  Skulsk,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy 
Skulsk,  przekazano  stronom  postępowania  oraz  Sołtysowi  Sołectwa  Kobylanki  i  Popielewo  z 
prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Otrzymują:
1. WIND EN - 1 Sp. z.o.o  ul. Złota 61, 62-800 Kalisz
2. Jacek Milas  zam. Kobylanki 32, 62-560 Skulsk
3. Katarzyna Milas  zam. Kobylanki 32, 62-560 Skulsk
4. Wiesława Jaśkiewicz  zam. Kobylanki 1, 62-560 Skulsk
5. Halina i Jacek Lewandowscy  zam. Kobylanki 4, 62-560 Sklulsk
6. Czesław i Marzanna Walczak  zam. Kobylanki 19, 62-560 Skulsk



7. Paweł Augustyniak  zam. Nowa Wies 6 , 62-560 Skulsk
8. Iwona i Marek Kamińscy  zam. Kobylanki 6, 62-560 Skulsk
9. Wanda Jańczak  zam. Kobylanki 7, 62-560 Skulsk
10. Mieczysław i Jadwiga Nawroccy  zam. Kobylanki 8, 62-560 Skulsk
11. Janusz i Małgorzata Sobczak  zam. Kobylanki 10, 62-560 Skulsk
12. Ryszard Sobczak  zam. Kobylanki 11, 62-560 Skulsk
13. Krzysztof  Sobieraj  zam. Kobylanki 12, 62-560 Skulsk
14. Halina i Michał Bąkowscy  zam. Kobylanki 13, 62-560 Skulsk
15. Henryk Gasza  zam. Kobylanki 14, 62-560 Skulsk
16. Marek Zieliński  zam. Kobylanki 15, 62-560 Skulsk
17. Kazimierz i Pelagia Augustyniak  zam. Kobylanki 17, 62-560 Skulsk
18. Jarosław Ziółkowski  zam. Kobylanki 18, 62-560 Skulsk
19. Stanisław Mikołajczyk  zam. Kobylanki 27, 62-560 Skulsk
20. Patryk Molenda  zam. Sadowa 9m 1, 62-504 Konin
21. Agnieszka i Marcin Augustyniak  zam. Kobylanki 21, 62-560 Skulsk
22. Roman Nowak  zam. Popielewo I 3, 62-560 Skulsk
23. Łukasz Lizik   zam. Popielewo I 8, 62-560 Skulsk
24. Ryszard Andrzejczak  zam. Popielewo  I 9 , 62-560 Skulsk
25. Kazimierz i Teresa  Bilscy  zam. Popielewo I 16, 62-560 Skulsk
26. Marzena i Tomasz Augustyniak  zam. Popielewo I 18, 62-560 Skulsk
27. Wanda i Krzysztof  Sobczak  zam. Popielewo I 2, 62-560 Skulsk
28. Alina i Stanisław Fabiszak  zam. Jeziora Wielkie 118, 88-324 Jeziora Wielkie
29. Radosław Ciesielski  zam. Zalesie 9, 62-560 Skulsk
30. Lidia i Radosław  Siemińscy  zam. Zalesie 8 A, 62-560 Skulsk
31. Adam Błaszkowski  zam. Różopole  ul. Irysowa 1, 62-561 Ślesin
32. Mirosław Lizik  zam. Starostwo 12, 62-560 Skulsk
33. Antoni Mrzewa  zam. Ościsłowo 36, 62-550 Wilczyn
34. Michał Biesiada  zam. Popielewo I  4, 62-560 Skulsk
35. Jacek i Monika  Andrzejewscy  zam. Popielewo I 14, 62-560 Skulsk
36. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk
37. Biuletyn Informacji Publicznej
38. Sołtysi Sołectwa Kobylanki i Popielewo
39. a/a


