
,
'"lJUOJT r TVlTftt~Ty''fV ->,. U 1~ ll,lii.l "i:l • 
Wieczfnia Koscielna 

wOj: mazO\vieckie 
mgr inz. 

GKiI.6220.1.2012 

DECYZJA 

o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 

3 paidziernika 2008 roku 0 udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 
z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pom. zm.), a takZe § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporz'ldzenia Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi\;wzi\;c mog'lcych znacz'lco 
oddzialywae na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Finadvice Fair Energy Wind 
Development 3 Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 17, 00 - 654 Warszawa i przeprowadzeniu 
post\;powania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko 

ustalam 
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsi\;wzi\;cia polegaj'lcego na budowie: Farmy 
wiatrowej 0 btcznej, maksymalnej mocy przybtczeniowej 54 MW, skladaj~cych si~ 

z osiemnastu silowni wiatrowych 0 maksymalnej wysokosci 200,00 m n.p.t. wraz ze 
stacj~ transformatorow~ i sieci~ kablow~ zasilaj~c~ sredniego napi~cia na dzialkach 
o numerach ewidencyjnych: 225, 232 - obr~b Kulany; 327/1,327/6, 32717 obr~b Kuklin; 
39, 160/2 - obr~b Windyki; 26 - obr~b Grzybowo; 23 - obr~b B~ki; 402, 396, 397, 398, 
267, 234, 166, 229, 230 - obr~b Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfuia Koscieina, powiat 
mlawski, woj. mazowieckie i jednoczesnie: 

I. 	 Okreslam: 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi~wzi~cia: 


Planowane przedsi\;wzi\;cie polegac b\;dzie na budowie 18 silowni wiatrowych 

o maksymainej wysokosci 200,00 m n.p.t. wraz ze stacj'l transformatorow'l i sieci'l kablow'l 

zasilaj'lc'l sredniego napi\;cia. Przedsi\;wzi\;cie zlokalizowane b\;dzie na dzialkach 0 numerach 

ewidencyjnych: 225, 232 obr\;b Kulany; 327/1, 327/6, 32717 obr\;b Kuklin; 39, 160/2 

obr\;b Windyki; 26 obr\;b Grzybowo; 23 - obr\;b Bqki; 402, 396, 397, 398, 267, 234, 166, 

229, 230 obr\;b Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfuia Koscielna, powiat mlawski, woj. 


mazowieckie. 


2. 	 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub ufytkowania 
przedsi~wzi~cia, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem koniecznosci ochrony cennych 
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia 
uci~liwosci dla terenow s~siednich: 

1) 	 prace budowlane zwi¥ane z przemieszczaniem mas ziemnych, ~. budow'lfundamentow 
pod maszty elektrowni i wykopami pod kable energetyczne, prowadzic poza sezonem 
l\;gowym ptakow;tj. w terminie od 16 sierpnia do koiica lutego; 
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2) '~ok~lic~"pf~ci~i.mej fanny wiatrowej oraz w jej bezposrednim otoczeniu nie zalesiac 
te~enu, nie ~rowadzac nowych ci~6w drzew oraz nie tworzyc nowych zbiornik6w 
wodnych; 

3) 	 podczas wykop6w pod kable zdj~ty humus zgromadzic oddzielnie i wkomponowac jako 
warstw~ gam,!: zasypanego wykopu; 

4) 	 powstajflCe w trakcie budowy odpady segregowac i gromadzic w przeznaczonych do 
tego kontenerach /pojemnikach w wydzielonym miejscu 0 utwardzonym podlozu, a po 
zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub 
unieszkodliwienia; 

5) 	 plac budowy wyposaZyc w materialy sorpcyjne umozliwiajl!ce szybkie zebranie 
ewentualnych wyciek6w substallcjiropopochodnych;' ze zuzytymi sorbentami 
post~powac jak z odpadami niebezpiecznymi; 

6) prace budowlane i montazowe prowadzic w porze dnia (tj. w godz. 6oo_22o~; 
7) wszelk:ie prace prowadzic przy uzyciu sprawnego technicznie sprz~tu, eksploatowanego 

i konserwowanego w spos6b prawidlowy, 0 malej ucictZliwosci akustycznej; 
8) przykrywac plandekami skrzynie ladunkowe samochod6w transportuj,!:cych materialy 

sypkie, plac budowy zraszac wod,!: w okresach suchych i wietrznych; 
9) teren inwestycji na etapie realizacji utrzymywac w nalezytej czystosci; 
10) miejsce parkowania, tankowania oraz obslugi pojazd6w i maszyn wykorzystywanych na 

etapie realizacji przedsi~wzi~cia zorganizowac na terenie 0 utwardzonym podlozu; 
11) zaopatrzenie w wod~ oraz magazynowanie sciek6w socjalnych na etapie budowy 

realizowac poprzez mobilne kontenery socjalne wyposaZone w zbiorniki na wod~ oraz 
w zbiomiki na scieki socjalne, opr6zniane poprzez serwuj,!:c,!: finn~ i wywozone do 
oczyszczalni sciek6w; 

12)wody deszczowe z obszaru stacji transfonnatorowej zbierac za pomoc,!: systemu 
kanalizacyjnego i podczyszczac przed odprowadzeniem do gruntu w separatorze 
substancji ropopochodnych; ob~lug~ i czyszczenie separatora powierzyc 
wyspecjalizowanej finnie posiadaj,!:cej pozwolenie na zbieranie i transport odpad6w 
niebezpiecznych; 

13) nie magazynowac odpad6w na terenie przedsi~wzi~cia, w trakcie jego eksploatacji; 
wszystkie odpady, kt6re powstan'!: podczas konserwacji, napraw i nadzorowania pracy 
przedmiotowej inwestycji zbierac w odpowiednie do tego celu pojemniki i usuwac 
niezwlocznie z terenu przedsi~wzi~cia oraz przekazywac do zagospodarowania 
uprawnionym podmiotom; 

14)zastosowac oswietlenie turbin 0 ininimalnej mocy wynikaj,!:cej z przepis6w oraz 
ograniczyc do, minimum liczb~ blysk6w na minut~ (nie stosowac oswietlenia turbin 
swiatlem bialym); 

15) turbin~ ill 3 w punkcie "Kuklin" wyl'!:czac czasowo w okresie l~gowym tzn. od 
20 kwietnia do koiica sierpnia w roku stwierdzenia 1~g6w blotniaka lqkowego 
i stawowego; 

16) turbiny ill 6, 17 i 18 wyl'!:czac w okresie aktywnosci nietoperzy, tj. w tenninie od maja 
do paidziemika, przy wietrze ponizej 6m/s. 

3. 	 Wymagania dotyczllce ochrony srodowiska konieczne do uwzgl~dnienia 

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 
1 ustawy 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
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spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(w projekcie budowlanym): 

1) zaprojektowanie 18 elektrowni wiatrowych 0 mocy 3,0 MW i 0 mocy akustycznej nie 
wi((kszej niz 106,5 dB kazda; 

2) 	 zawieszenie generator6w na wysokosci nie rnniejszej niz 140 m n. p. t ka:zdy; 
3) 	 zastosowanie pod transfonnatorami wanny wylapuj'tcej o1ej 0 pojemnosci zdolnej 

pomiescie calkowit't obj((tose oleju znajduj'tcego si(( w danym transfonnatorze; 
4) 	 wszelkie 1inie przesylowe l'tcz'tce generator z zewn((trzn't sieci't energetyczn't 

zloka1izowae pod ziemi<t 
5) lopaty wimik6w powinny bye pomalowane farb't matow't w ko1orze jasnym, nie 

powoduj'tc't refleks6w swietlnych. 

II. 	 Nakladam obowi~zek: 
1. 	 Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsi~wzi~cia na 

srodowisko: 
1) prowadzic monitoring porealizacyjny awifauny i chiropterofauny przez okres co 

najrnniej 3 1at od momentu uruchomienia fanny, wedlug wytycznych PSEW: 
a) 	 monitoring porealizacyjny powinien obejmowac cykl roczny, stanowi'tc rep1ik(( 

badan przedrea1izacyjnych i powinien bye trzykrotnie powtarzany w ci~u 5 1at po 
oddaniu farmy do eksploatacji, w wybrane przez eksperta ornitologa i chiropterologa 
lata (np. w latach 1, 2, 4 lub 1, 3, 5), z uwagi na wyst((powanie efekt6w op6Znionych 
w czasie; wskazane jest wykonywanie badan wplywu farmy na wykorzystanie 
przestrzeni przez ptaki i nietoperze r6wno1eg1e z badaniami smierte1nosci w wyniku 

ko1izji; 
b) 	 w odniesieniu do oceny oddzialywania inwestycji w trakcie eksp10atacji na ptaki, 

jak i zagadnien metodycznych dotycz'tcych badail ptak6w (monitoring 
porealizacyjny) sugeruje si(( wykorzystanie metodyki opartej 0 w/w wytyczne 
PSEW(http://www.psew.pllwytyczne_w_zakresie_oddzialywania_e1ektrowni_ wiatr 
owych_ na -.ptaki.htm); 

c) 	 w odniesieniu do monitoringu nietoperzy sugeruje si(( uwzgl((dnienie opracowania: 
"Tymczasowe wytyczne dotycz'tce oceny oddzialywania elektrowni wiatrowych na 
nietoperze" wersja II z grudnia 2009 r., rekomendowanego przez Panstwow'tRad(( 
Ochrony Przyrody oraz Porozumienie d1a Ochrony Nietoperzy 
http://www.nietoperze.pllwiatraki -wytyczne-2009-ILpdf); 

2) wyniki 	 monitoringu porealizacyjnego corocznie przedstawiac W 6jtowi Gminy 
Wieczfnia Koscielna oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska 
w Warszawie; w przypadku ewentualnego negatywnego oddzialywania turbin na ptaki 
i nietoperze przedstawie propozycje dzialan naprawczych 1ub lagodz'tcych. 

III. 	 Przed rozpocz~ciem realizacji przedsi~wzi\:cia nie ma koniecznosci 
przeprowadzania oceny oddzialywaniana srodowisko w ramach post\:powania 
w sprawie wydania decyz.ii, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udost\:pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pozn. 
zm.). 
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Charakterystyky przedmiotowego przedsiywziycia okresla zahlcznik Nr 1, kt6ry stano wi 
integraln'l czysc niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 02 lutego 2012 roku (data wplywu: 07.02.2012 r.) Finadvice Fair 
Energy Wind Development 3 Sp. z 0.0., uL Sniadeckich 17, 00 654 Warszawa wystqpil do 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsiywziycia polegaj'lcego na budowie: Farmy wiatrowej 0 Jqcznej, maksymalnej 
mocy przylqczeniowej 54 MW, skladajqcych si~ z osiemnastu siJowni wiatrowych 
o maksymalnej wysokosci 200,00 m n.p.t. wraz ze stacjq transformatorowq i sieciq 
kablowq zasilajqcq sredniego napi~cia na dziaJkach 0 numerach ewidencyjnych: 225, 
232 - obr~b Kulany; 327/1,327/6, 32717 obr~b Kuklin; 39, 160/2 - obr~b Windyki; 26
obr~b Grzybowo; 23 - obr~b Bqki; 402, 396,397,398, 267, 234, 166, 229, 230 - obr~b 

Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfuia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 
Do wniosku dol'lczono karty informacyjn'l przedsiywziycia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz 
wymagane zal'lczniki zgodnie z ,art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 

o udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefzstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. 
ze zm.). 

Planowane przedsiywziycie naleZy do przedsiywziyc mog'tcych potencjalnie znacz'lco 
oddzialywac na srodowisko, 0 kt6rych mowa wart. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczefzstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 
z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporz¢enia Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsifiwzific mogqcych znaczqco 

oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397), tj.: instalacje 
wykorzystuj'lce do wytwarzania energii. elektrycznej energiy wiatru inne niz wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 5, 0 calkowitej wysokosci nie nizszej niz 30 m. 

Poniewaz liczba stron w przedmiotowym postypowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 
74 ust. 3 ustawy 0 udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczefzstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko oraz art. 
49 Kodeks Postfipowania admin istracyjnego W6jt Gminy Wiecz:fuia Koscielna 
obwieszczeniem zawiadamial strony 0 czynnosciach organu prowadz<l.cego postypowanie 
oraz podawal informacje do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicach ogloszen w Solectwach: Kulany, 
Kuklin, Windyki, Grzybowo, B'tki, Uniszki Zawadzkie, Wiecz:fuia Koscielna, 
Uniszki Cegielnia, Wieczfnia - Kolonia, Michalinowo i Peplowo. 

ObwieszczeniemGKil,6220.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 roku W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz&l postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Stosownie do art: 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidzieinika 2008 roku 
o udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefzstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6zn. zm.) W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna pismem GKil,6220.1.2012 z dnia 
14 lutego 2012 roku zwr6cil siy do Re~onalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
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w Warszawie oraz do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 

o wydanie opinii, co do 0 bowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 

w/w przedsi~wzi~cia i sporzetdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
opiniet Nr ZNS-712/6/15/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku (data wplywu: 29.02.2012 r.) 

stwierdzil potrzeb~ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego 
przedsi~wzi~cia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem 
z dnia 05 marc a 2012 roku (data wplywu: 07.03.2012 r.) Nr WOOS-II.4240.241.2012.IA 

wyrazil opini~, ze dla w/w przedsi~wzi~cia konieczne jest przeprowadzenie oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

W zwietzku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 

planowanego przedsi~wzi~cia oraz bioretc pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniajetc letczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 

1227 z p6in. zm.) postanowieniem z dnia 07 marc a 2012 roku GKiI.6220.1.2012 naloZyl 
obowietzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporzetdzenia raportu 

o oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia. Postanowienie 0 nalozeniu 
obowietzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko zostalo podane do 

publicznej wiadomosci oraz stronom post~powania obwieszczeniem GKiI.6220.1.2012 z dnia 

07 marca 2012 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia 
Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna 
oraz na tablicach ogloszen w Solectwach: Kulany, Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bqk:i, 
Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, Uniszki - Cegielnia, Wieczfnia - Kolonia, 

Michalinowo i Peplowo. 
Postanowieniem GKiI.6220.1.2012 z dnia 14 marca 2012 roku W6jt Gminy Wieczfnia 

Koscielna zawiesil post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~cia do czasu przedlozenia przez 
Inwestora raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko. Obwieszczenie 

GKiI.6220.1.2012 z dnia 14 marca 2012 roku 0 wydanym postanowieniu zamieszczono na 
tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicach ogloszen w Solectwach: 
Kulany, Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bqki, Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, 

Uniszki - Cegielnia, Wieczfnia - Kolonia, Michalinowo i Peplowo. 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna postanowieniem z dnia 07 listopada 2012 roku 

podjet1 zwieszone post~powanie administracyjne z uwagi na to, iz w dniu 06 listopada 2012 
roku Inwestor przedloZyl 3 egzemplarze raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko wraz z 
zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nosniku danych, opracowany przez Pana 

Leszka Dlugok~ckiego. Obwieszczeniem GKiI.6220.1.2012 z dnia 07 listopada 2012 roku 
zawiadomil strony post~powania oraz podal do publicznej wiadomosci informacj~ 0 podj~tym 

post~powaniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia 
Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna 
oraz na tablicach ogloszen w Solectwach: Kulany, Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bqk:i, 
Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, Uniszki - Cegielnia, Wieczfnia - Kolonia, 

Michalinowo i Peplowo. 
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
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o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 200S roku Nr 19'9, poz. 1227 z p6in. zm.) 

organ zapewnia mozliwosc udzialu spoleczenstwa przed wydaniem decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach, w post~powaniu w ramach, kt6rego prowadzona jest 

ocena oddzialywania na srodowisko. Z uwagi na fakt, iz w przedmiotowym post~powaniu 

administracyjnym ocena oddzialywania na srodowisko byla prowadzona W6jt Gminy 

Wiecz:fuia Koscielna obwieszczeniem GKiL6220.1.2012 z dnia OS listopada 2012 roku podal 

do publicznej wiadomosci informacj~ 0 przysuwieniu do przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko oraz rozpocz~ciu procedury udzialu spoleczenstwa. Zgodnie 

z art. 33 Ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 200S roku 0 udostgmianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko 0 toczC\:.cym si~ post~powaniu poinformowano spoleczenstwo 

oraz strony post~powania, obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy 

Wiecz:fuia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy 
Wieczfuia Koscielna oraz na tablicach ogloszen w Solectwach: Kulany, Kuklin, Windyki, 

Grzybowo, B<:tkl, Uniszki Zawadzkie, Wiecz:fuia Koscielna, Uniszki - Cegielnia, 

Wieczfnia - Kolonia, Michalinowo i Peplowo, informujC\:.c 0 mozliwosci zapoznania si~ 

z aktami sprawy oraz skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, 

w przedmiotowej sptawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do 

publicznej wiadomosci. Jednoczesnie spoleczenstwo zostalo powiadomione 0 mozliwosci 

zapoznania si~ z w/w raportem 0 oddzialywaniu na srodowisko. W podanym terminie zadna 

ze stron postwowania i nikt ze spoleczenstwa nie zlozyl uwag i wniosk6w do prowadzonego 

post~powania. 

Pismem z dnia 141istopada 2012 roku W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna na podstawie 

art. 50 § 1 Kodeks postwowania administracyjnego i art. 74 ust. la ustawy 0 udostwnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochroniesrodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko wezwal Inwestora do uzupelnienia przedlozonej 

dokumentacji 0 aktualny wypis z rejestru grunt6w. Dokumentacja zostala uzupelniona w dniu 

191istopada 2012 roku. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

, srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko pismem z dnia 15 listopada 2012 

roku, znak: GKiL6220.1.2012 W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wyst~il 0 uzgodnienie 

warunk6w realizacji wnioskowanego przedsi~wzi~cia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Mlawie 0 zasi~gniecie opinii w sprawie warunk6w realizacji dla w/w 'przedsi~wzi~cia przed 

wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniC\:. z dnia 30.11.2012 roku, 
znak sprawy: ZNS-713/26I7S/12 pozytywnie zaopiniowal warunki realizacji w zakresie 

wymagan sanitarno - higienicznych i zdrowotnych dla w/w przedsi~wzi~cia. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna obwieszczeniem GKiL6220.1.2012 z dnia 

17 grudnia 2012 roku poinformowal strony ppst~powania i spoleczenstwo 0 niezalatwieniu 

sprawy w terminie ze wzgl~duna brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska wskazuj£tC nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 30 stycznia' 2013 roku. 
Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wiecz:fuia Koscielna, 

zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wiecz:fuia Koscielna oraz 
na tablicach ogloszen w Solectwach: Kulany, Kuklin, Windyki, Grzybowo, B<:tkl, Uniszki 
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Zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, Uniszki - Cegielnia, Wieczfnia Kolonia, Michalinowo 
i Peplowo. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 19 grudnia 
2012 roku (data wplywu: 21.12.2012 r.) wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do 
uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko. W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem z dnia 21 grudnia 2012 roku wezwal Inwestora do uzupelnienia w/w 
raportu. Pismem z dnia 28 grudnia 2012 roku Inwestor zwr6cil si~ do W6jta Gminy 
Wieczfnia Koscielna 0 przesuni~cie terminu do uzupelnienia w/w raportu do dnia 31 stycznia 
2013 roku. Nast~pnie pismem z dnia 31 stycznia 2013 roku Inwestor zwr6cil si~ do W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna 0 ponowne przesuni~cie terminu do uzupelnienia w/w raportu do 
dnia 15 lutego 2013 roku. 

Wobec powyzszego W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna obwieszczeniem 
GKiI.6220.1.2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku poinformowal strony post~powania 

i spoleczenstwo 0 niezalatwieniu sprawy w terminie ze wzgl~du na brak uzgodnienia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wskazuj'lc nowy termin zalatwienia sprawy do 
dnia 29 marca 2013 roku. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy 
Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy 
Wieczfnia Koscielna oraz na tablicach ogloszen w Solectwach: Kulany, Kuklin, Windyki, 
Grzybowo, B¥l, Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, Uniszki - Cegielnia, 
Wieczfnia - Kolonia, Michalinowo i Peplowo. 

W dniu 04 lutego 2013 roku Inwestor przedlozyl do W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna uzupelnienie do raportu 0 oddzialywaniu w/w przedsi~wzi~cia na srodowisko. 
Uzupelniony raport zostal przeslany pismem z dnia 07 lutego 2013 roku do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. Organ prowadz'lcy post~owanie 
obwieszczeniem GKiI.6220.1.2012 z dnia 07 lutego 2013 roku zawiadomil strony 
post~powania i spoleczenstwo 0 przedlozonym uzupelnieniu do w/w raportu i mozliwosci 
skladania uwag i wniosk6w w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomosci. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy 
Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy 
Wieczfnia Koscielna oraz na tablicach ogloszen w Solectwach: Kulany, Kuklin, Windyki, 
Grzybowo, B¥l, Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, Uniszki Cegielnia, 
Wieczfnia - Kolonia, Michalinowo i Peplowo. We wskazanym terminie nie zgloszono uwag 
i wniosk6w do prowadzonego post~owania. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 28 lutego 2013 
roku (data wplywu: 04.03.2013 r.) Nr WOOS-II.4242.413.2012.EW uzgodnil pozytywnie 
warunki realizacji wnioskowanego przedsi~wzi~cia. Ponadto strony postepowania 
i spoleczenstwo zostalo powiadomione 0 w/w dokumentach. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna obwieszczeniem GKiI.6220.1.2012 z dnia 21 marca 
2013 roku poinformowal 0 zakonczeniu post~powania dowodowego. W obwieszczeniu 
zawarto informacj~ 0 moZliwosci zapoznania si~ i wypowiedzenia c,o do zebranych dowod6w 
w sprawie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomosci. 
Obwieszczenie podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen 
Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urz~u Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicach ogloszen w Solectwach: Kulany, 
Kuklin, Windyki, Grzybowo, BqJd, Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Koscielna, 
Uniszki Cegielnia, Wieczfnia - Koloma, Michalinowo i Peplowo. W wyznaczonym 
terminie strony post~powania i nikt ze spoleczenstwa nie zglosili uwag i wniosk6w. 
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tW zwi¥k:u z powyzszym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postwowania 
administracyjnego zapewniono stronom post~powania czynny udzial w kaZdym stadium 

. post~powania, a przed wydaniem decyzji umozliwiono im wypowiedzenie si~, co do 

zebranych dowod6w i material6w oraz zlozenie wniosk6w i uwag. 
Przeprowadzone post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~cia mialo na celu analiz~ 

oddzialywan na srodowisko. 
Planowane przedsi~wzi~cie polega na budowie 18 szt. elektrowni wiatrowych 0 mocy 

3,0 MW kaZda (lllcznie 54 MW) wraz z infrastrukturll towarzyszllc/l, zlokalizowanych 

w obr~bie miejscowosci: Kulany, Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bqki, Uniszki Zawadzkie, 

gmina Wieczfnia Koscielna. 

Podstawowe parametry pojedynczej silowni to: 

- srednica wirnika do 112 m; 

- moc 3,0 MW; 

- wysokosc calkowita wieZy przy wzniesionym smigle do 200 m. 

Na czas budowy wykonane zostanll tymczasowe place manewrowe 0 powierzchni ok. 1500 

m2 przy kaZdej silowni i tymczasowe drogi dojazdowe. Droga oraz place manewrowe b~dll 

wykonane jako gruntowe, a tylko w przypadku zlych warunk6w gruntowych utwardzone 

Zwirem, tluczniem oraz w ostatecznosci plytami betonowymi. Po zakonczeniu budowy place 

montaZowo - manewrowe zostanll zlikwidowane, natomiast drogi pozost~ wcz~sci jako 

drogi serwisowe. 
Turbiny posadowione zostanll na zelbetonowych fundamentach. Inwestycja b~dzie 

zlokalizowana na terenach rolnych klasy RlV - RVI. Projektowana inwestycja zajmie teren 

o powierzchni po ok. 100 m2 na kaZdll z silowni, co stanowic b~dzie powierzchni~ naziemnll 
cz~sci fundament6w (podlegajllcll wy1llczeniu z uZytkowania rolniczego). Przedmiotowe 

elektrownie wiatrowe b~dll wytwarzaly energi~ elektryczn/l, kt6ra podziemnymi ~ablami 

przekazywana b~dzie do stacji transformatorowej (gl6wnego punktu odbioru) zlokalizowanej 

na obszarze farmy, a nast~pnie poprzez transformatory SN/I10kV do systemu 

elektroenergetycznego. MontaZ e1ektrowni realizowany b~dzie w miejscach ich posadowienia 
z gotowych element6w (odcinki srupa nosnego, smigla, gondola),przy pomocy dZwig6w. 

Elektrownie posiadac b~dll zelbetowe fundamenty. Elektrownie wiatrowe Sll urzlldzeniami 
bezobsrugowymi, a w celu prawidlowego funkcjonowania oraz nadzoru eksploatacyjnego 

kazda elektrownia wiatrowa' b~dzie posiadac infrastruktur~ telekomunikacyjnll. Czas 

eksploatacji przedmiotowych elektrowni szacowany jest na okres od 25-30 lat. 

W ramach plano wane go przedsi~wzi~cia rozpatrywano trzy warianty tj. wariant 

proponowany przez Wnioskodawc~ (III) dotyczllcy budowy 18 szt. elektrowni wiatrowych 0 

mocy 3 MW, wysokosci wiezy 140 m, srednicy lopat 112 m oraz mocy akustycznej nie 

wi~kszej niz 106,5 dB, wariant (I) dotYCZIlCY budowy 18 szt. e1ektrowni wiatrowych 0 mocy 3 
MW, wysokosci wiezy 119 m,srednicy lopat 112 m i mocy akustycznej nie wi~kszej niz 

106,5 dB, oraz wariant II dotYCZllcy budowy 18 szt. elektrowni wiatrowych, mocy 2,5 MW, 
wysokosci wiezy 140 m, srednicy lopat 100 m oraz mocy akustycznej nie wi~kszej niz 106,0 

dB. Wariant III zostal wybrany do realizacji z uwagi na mniejsze oddzialywanie w zakresie 

emisji halasu oraz wi~kszll efektywnoscillPod wzgl~dem ekonomicznym. 
Dla terenu planowanej inwestycji zostal uchwalony rmeJscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego - Uchwala Nr Xlx/150/2013 Rady Gminy Wieczfnia 
Koscielna z dnia 26.02.2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszar6w lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Wieczfuia 
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Koscielna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 14.03.2013 r., poz. 3057) oraz Uchwala Nr XIXl15112013 
Rady Gminy Wieczfnia Koscie1na z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego 
p1anu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscie1na (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 14.03.2013 r., poz. 3058). 

Realizacja p1anowanego przedsi~wzi~cia moze wywola6 chwilowq, trwajqcq przez 
okres budowy zmian~ klimatu akustycznego w otoczeniu. Zr6dlem emisji halasu na terenie 
b~dqmaszyny i urzqdzenia budow1ane. Sprz~t wykorzystywany do budowy e1ektrowni b~dzie 
sprawny technicznie, 0 malej uciqz1iwosci akustycznej. Emisja b~dzie miala charakter 
kr6tkotrwaly, prace budow1ane uciqz1iwe akustycznie prowadzone b~dq w porze dnia tj. 

600 w godzinach do 2200. Ponadto etap realizacji przedsi~wzi~cia wi~a6 si~ b~dzie 
z przeksztakeniem powierzchni ziemi i gleby oraz wytwarzaniem odpad6w i emisjami halasu 
oraz substancji do powietrza zwi~anymi z pracami ci~Zkiego sprz~tu i ruchem srodk6w 
transportu. 
Faza budowy obejmuje takZe szereg innych oddzialywan na srodowisko, z kt6rych 
najbardziej charakterystyczne to: zaj~cie terenu, okresowe zmniejszenie powierzchni 
bio10gicznie czynnej, py1enie z odsloni~tych powierzchni i przesuszonych warstw odkladu, 
wytwarzanie odpad6w oraz emisja produkt6w spa1ania ze srodk6w transportu i maszyn 
budow1anych. W celu minimalizacji zjawiska py1enia wt6mego p1ac budowy b~dzie zraszany 
wodq w okresach suchych i wietrznych, natomiast skrzynie ladunkowe samochod6w 
transportujqcych materialy sypkie przykrywane b~dq p1andekami. Ponadto teren inwestycji 
utrzymywany b~dzie w na1ezytej czystosci. Powstajqce w trakcie budowy odpady b~dq 
segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego kontenerachlpojemnikach, 
w wydzielonym miejscu 0 utwardzonym podlozu, a po zebraniu odpowiedniej i10sci 
przekazywane uprawnionym odbiorcom w ce1u odzysku 1ub unieszkod1iwienia. 
W celu ochrony srodowiska gruntowo - wodnego na etapie budowy nalozono na Inwestora 
obowi~ek parkowania maszyn, tankowania oraz obsrugi pojazd6w i maszyn na terenie 
o utwardzonym podlozu; zaopatrzenia w wod~ terenu przedsi~wzi~cia z mobi1nych 
kontener6w socja1nych wyposaZonych w zbiorniki na wod~ oraz magazynowania sciek6w 
socja1nych w ww. kontenerach wyposazonych w zbiomiki na scieki opr6Zniane serwujqcq 
firm~. Zebrane scieki wywozone b~dq do oczyszczalni sciek6w. Ponadto p1ac budowy 
wyposaZony zostanie w materialy sorpcyjne umoz1iwiajqce szybkie zebranie ewentualnych 
wyciek6w substancji ropopochodnych; a post~powanie ze zuzytymi sorbentami odbywa6 si~ 
b~dzie jak z odpadami niebezpiecznymi. 

Etap eksp10atacji elektrowni wiatrowej zwi~any b~dzie g16wnie z emisjq halasu oraz 
powstawaniem wibracji. Na etapie eksp10atacji farmy wiatrowej g16wnym ±r6dlem emisji 
halasu b~dqporuszajqce si~ lopaty wiatraka. lednakZe biorqc pod uwag~ przyj~te do ob1iczen 
rozprzestrzeniania si~ halasu maksyma1ne wartosci parametr6w wiatraka (tj. moc pojedynczej 
e1ektrowni wiatrowej 0 mocy 3,0 MW oraz moc akustyczna nie wi~kszej niz 106,5 dB kaZda) 
stwierdza si~, iz faza eksp10atacji p1anowanego przedsi~wzi~cia nie b~dzie zr6dlem 
ponadnormatywnego oddzialywania na srodowisko w zakresie emisji halasu na terenach 
chronionych akustycznie. 
Etap eksp10atacji wi~a6 si~ b~dzie z wytworzeniem odpad6w w zwi~ku z konserwacjq 
i napraWq wiatraka. W zwi~ku z tym; odpady b~dq selektywnie zebrane i bezzwlocznie 
usuwane z terenu przedsi~wzi~cia oraz przekazywane wyspecja1izowanym firmom do 
odzysku 1ub unieszkod1iwienia. 
W celu ochrony srodowiska gruntowo - wodnego nalozono na Inwestora obowi~ek 
umieszczenia pod transformatorami wanny wylapujqcej olej 0 pojemnosci zdolnej po~iesci6 
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calkowitl:l objytosc oleju znajdujl:lcego siy w danym transformatorze. Wody deszczowe 
z obszaru stacji transformatorowej zbierane bydl:l za pomocl:l systemu kanalizacyjnego. 
podczyszczane przed odprowadzeniem do gruntu w separatorze substancji ropopochodnych. 
Separator substancji ropopochodnych bydzie obslugiwany i czyszczony przez 
wyspecjalizowanl:l firmy posiadajl:lcl:l pozwolenie na zbieranie i transport odpad6w 
niebezpiecznych; 

Ze wzglydu na rodzaj instalacji, a takze jej lokalizacjy w centralnej czysci Polski nie 
stwierdzono mozliwosci wyst(ij)ienia transgranicznego oddzialywania. 

Tereny przeznaczone pod planowane przedsiywziycie wystypujl:l poz';l granicami 
obszar6w chronionych, 0 kt6rych mowa w ustawie 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (tekstjednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.). 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bydzie pomiydzy trzema istotnymi obszararni 
sieci Natura 2000 wyznaczonymi z Dyrektywy Ptasiej Doliny Wkry i Mlawki, Doliny 
Omulwi i Plodownicy oraz Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej. Dolina Wkry' i Mlawki 
stanowi ostojy dla co najrnniej 24 gatunk6w ptak6w z Zalqcznika I Dyrektywy Ptasiej. Ponad 
10 gatunk6w zostalo zarnieszczonych na liscie zagrozonych ptak6w w Polskiej Czerwonej 
Ksiydze Zwierzl:lt. Ostoja ta jest jednym z najwaZniejszych w Polsce lygowisk blotniaka 
l'lJeowego i derkacza. Obszar Doliny Omulwi i Plodownicy stanowi ostojy ptasil:l 0 randze 
europejskiej E48. Wystypuje tu co najrnniej 12 gatunk6w ptak6w z Zall:lcznika I Dyrektywy 
Ptasiej, 8 gatunk6w z Polskiej Czerwonej Ksiygi Zwierzl:lt. Jest to najwaZniejsza ostoja 
cietrzewia, derkacza i kraski. Ponadto jesienil:l wystypuje zlotowisko zurawia w ilosci ok. 750 
- 1320 osobnik6w. Puszcza Napiwodzko - Ramucka stanowi ostojy ptasil:l 0 randze 
europejskiej E18. Wystypuje tu co najrnniej 35 gatunk6w ptak6w z Zall:lcznika I Dyrektywy 
Ptasiej, 14 gatunk6w z Polskiej Czerwonej Ksiygi ZWierzl:lt. W okresie lygowym obszar 
zasiedla co najrnniej 1 % populacji krajowej nastypujl:lcych gatunk6w ptak6w: b'lJe, bielik, 
blotniak zbozowy, bocian czarny, cietrzew, kania ruda, kania czarna, kraska, mucho16wka 

bialoszyja, orlik krzykliwy, puchacz, rybitwa rzeczna, rybol6w i trzmielojad. W stosunkowo 
wysokiej liczebnosciwystypujl:l: bocian bialy, blotniak stawowy, derkacz, Zuraw i zimorodek. 

W wyniku kontroli w poblizu planowanej inwestycji stwierdzono wystypowanie ok. 

103 gatunk6w ptak6w (38 gatunk6w niewr6blowatych i 65 gatunk6w wr6blowatych). Za 
kluczowe uznano gatunki wpisane do za1l:lcznika nr I Dyrektywy Ptasiej (tzw. gatunki 
naturowe), tj. bocian bialy, ortolan, blotniak l'lJeowy, blotniak stawowy, blotniak zbozowy, 
Zuraw, derkacz, siewka zlota, lerka i swiergotek polny. Ponadto podczas calego okresu badail, 

na terenie planowanej inwestycji odnotowano srednil:l aktywnosc nietoperzy: mroczka 
p6inego (Eptesicus seratinus) i karlika malutkiego (pipistrellus pipistrellus). 

Prowadzenie prac poza okresem lygowym ptak6w jest konieczne z uwagi na 
mozliwosc wyst(ij)ienia ww. gatunk6w w okolicach inwestycji. Prace budowlane sruzl:lce 
realizacji inwestycji ograniczone bydl:l do pory dnia, co pozwoli uni~c podwyZszonego 
poziomu halasu i drgan powodowanych przez prace moniaZowo - budowlane w okresie 
nocnego spoczynku wiykszosci ptak6w. Zakaz wprowadzania nowych kompleks6w lesnych, 
zadrzewien i tworzenia zbiornik6w wodnych ma na celu ograniczenie miejsc w pobliZu 
farmy, kt6re moglyby bye wykorzystywane przez ptaki i nietoperze jako miejsca lygowe 
i zerowiska, natomiast oszczydne gospodarowanie hurnusemi pozostawienie go jako warstwy 
g6rnej wykopu pozwoli przywr6cic przeksztalcony teren do warunk6w zblizonych do 
naturalnych. Ponadto humus zawiera zar6wno diaspory roslin, jak r6wniez stanowi 
srodowisko zycia mikroorganizm6w. Zastosowanie oswietlenia 0 minimalnej mocy i bez 
uzycia bialej kolorystyki ma na celu ograniczenie zwabiania w okolice farmy owad6w, kt6re 
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s'l pOZywieniem nietoperzy, natomiast zastosowanie turbin, kt6rych lopaty b~d'l pomalowane 
farb'l matow'l w kolorze jasnym, nie powoduj'lc'l refleks6w swietlnych, pozwoli na 
wczesniejsze zauwa.zenie przeszkody przez ptaki, co zmniejszy kolizyjnosc ptak6w 
z budowlq., oraz zapobieganie efektowi olsnienia niekorzystnie wplywaj'lcego na ptaki. 
W celu wyeliminowania zderzen ptak6w z liniami przesylowymi nalozono na Inwestora 
obowi~ek zlokalizowania pod ziemi~ wszelkich linii przesylowych l~cz~cych generator 
z zewn~trzn~ sieci'l energetyczn~. Ponadto nalozono na Inwestora warunek wyhlczania 
turbiny nr 3 w okresie l~gowym ptak6w, kt6ry podyktowany jest stwierdzeniem koloni 4 
par blotniaka l~mwego i 1 pary blotniaka stawowego, na terenie podmoklym z roslinnosci'l 
szuwarow'l w odleglosci kilkuset metr6w od punktu "Kuklin". Stwierdzono takze obecnosc 
blotniak6w w okresie w~dr6wek i podczas polowan na terenie farmy. Natomiast warunek 
dotycz'lcy wyl'lczania turbin 0 nr 6,17 i 18 w okresie od maja do paidziernika, przy wietrze 
ponizej 6m/s, podyktowany jest stwierdzon'l aktywnosci'l nietoperzy na badanym terenie. 
Ponadto nalozono na Inwestora obowi::tZek prowadzenia monitoringu porealizacyjnego 
ptak6w i nietoperzy w okresie co najmniej trzech lat od momentu uruchomienia inwestycji, 
wedlug wytycznych PSEW oraz przedstawienia corocznie W 6jtowi Gminy Wieczfnia 
Koscielna i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie. W przypadku 
ewentualnego negatywnego oddzialywania turbin na ptaki i nietoperze Inwestor b~dzie 
zobowi~any do przedstawienia propozycji dzialan lagodz~cych i naprawczych. 

Po spelnieniu w/w warunk6w realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunk6w roslin i zwierz~t wyst~puj~cych na terenie inwestycji, 
a takze obszar6w chronionych znajduj~cych si~ w zasi~gu oddzialywania. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna prowadz'tC post~powanie nie stwierdzil koniecznosci 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach post~powania w sprawie 
wydania decyzji, 0 kt6rych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy udost~pnianiu injormacji

° srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz °ocenach 

oddzialywania na srodowisko, bior'lc pod uwag~ w szczeg6lnosci nast~puj'lce okolicznosci: 
1. 	 Posiadane na etapie wydawania decyzji dane na temat przedsi~wzi~cia 

i element6w przyrodniczych srodowiska obj~tych zakresem przewidywanego 
oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko pozwalaj'l wystarczaj'lco ocenic jego 
oddzialywania na srodowisko i ustalic warunkijego realizacji; 

2. 	 Ze wzgl~du na rodzaj i charakterystyk~ przedsi~wzi~cia oraz jego powi~ania 
z innymi przedsi~wzi~ciami nie stwierdzono mozliwosci kumulowania si~ 

oddzialywan tego przedsi~wzi~cia z innymi przedsi~wzi~ciami zlokalizowanymi poza 
terenem nalez~cym do Inwestora; 

3. 	 Nie wyst~i negatywne oddzialywanie przedsi~wzi~cia na obszary wymagaj'tCe 
specjalnej ochrony ze wzgl~du na wyst~powanie gatunk6w roslin i zwierz'lt lub ich 
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj~tych ochronq., w tym obszary Natura 2000 
oraz pozostale formy ochrony przyrody. 

Maj'lc na uwadze powyzsze nalezy przyj'lc, ze planowane przedsi~wzi~cie nie b~dzie 
negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.) 

decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolll.cza si~ do wniosku 0 wydani~ decyzji, 

o kt6rej mowa w art. 72 ust. Ipkt. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien bye zlozony nie 

p6zniej niz przed uplywem 4 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach stab si~ ostateczna. 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzll.dowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfuia Koscielna w terminie 14 dni od 
daty j ej dor~czenia. ~~"~~_.__ 
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Zalqcznik: 	 \: --:~>..". /%~, '""",'''---''- '" '.% '$ 

1. 	 Charakter.ystyka pla~owanego przedsi~wzlfi.cia. 

Otrzymujq: 

1. Finadvice Fair Energy Wind Development Sp. z 0.0. 


u!' Sniadeckich 17, 00 - 654 Warszawa 


2. Pozostale strony postwowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

u!. H Sienkiewicza 3,00 - 015 Warszawa 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

u!. P!. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 


3. 	 Soltysi miejscowosci: Kulany, Kuk/in, Windyki, Grzybowo, Bqki, Uniszki Zawadzkie, 
WieczJnia Koscielna, Uniszki - Cegielnia, WieczJnia Kolonia, Michalinowo, 
Peplowo 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip. wieczJnia. akcessnet. net 


6. 	 ala 

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282) pobrano oplat€ skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzj€. 
Nr pokwitowania 7926830 
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Zal~cznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.1.2012 
z dnia 29 kwietnia 2013 roku 

Z U <"l __'.,....,'n""", 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzii~~i~IZ' ~aril.'s ~? ala 
Kier mlk ,9 ratu 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

Planowane przedsi~wzi~cie polega na budowie 18 szt. elektrowni wiatrowych 0 mocy 
3,0 MW kaZda Ci'lCznie 54 MW) wraz z infrastruktur'l towarzysz'lcfl:, zlokalizowanych 
w obr~bie miejscowosci: Kulany, Kuklin, Windyki, Grzybowo, B'lki, Uniszki Zawadzkie, 
gmina Wieczfnia Koscielna. 
Podstawowe parametry pojedynczej silowni to: 

- srednica wimika do 112 m; 
- moc 3,0 MW; 
- wysokosc calkowita wiezy przy wzniesionym smigle do 200 m. 

Na czas budowy wykonane zostan'l tymczasowe place manewrowe 0 powierzchni ok. 1500 
m2 przy kaZdej silowni i tymczasowe drogi dojazdowe. Droga oraz place manewrowe ~d'l 
wykonane jako gruntowe, a tylko w przypadku zlych warunk6w gruntowych utwardzone 
zwirem, tluczniem oraz w ostatecznosci plytami betonowymi. Po zakonczeniu budowy place 
montaZowo - manewrowe zostan'l zlikwidowane, natomiast drogi pozostan'l w cz~sci jako 
drogi serwisowe. 
Turbiny posadowione zostan'l na zelbetonowych fundamentach. Inwestycja b~dzie 

zlokalizowana na terenach rolnych klasy RIV - RVI. Projektowana inwestycja zajmie teren 0 

powierzchni po ok. 100 m2 na kaZd'l z silowni, co stanowi6 b~dzie powierzchni~ naziemn'l 
cz~sci fundament6w (podlegaj'lc'l wyl'lczeniu z uzytkowania rolniczego). Przedmiotowe 
elektrownie wiatrowe b~d'l wytwarzaly energi~ elektrycznfl:, kt6ra podziemnymi kablami 
przekazywana b~dzie do stacji transformatorowej (gl6wnego punktu odbioru) zlokalizowanej 
na obszarze farmy, a nast~pnie poprzez transformatory SN/llOkV do systemu 
elektroenergetycznego. MontaZ elektrowni realizowany b~dzie w miejscach ich posadowienia 
z gotowych element6w (odcinki slupa nosnego, smigla, gondola), przy pomocy dzwig6w. 
Elektrownie posiadac b~d'l zelbetowe fundamenty. Elektrownie wiatrowe S'l urz'ldzeniami 
bezobslugowymi, a w celu prawidlowego funkcjonowania oraz nadzoru eksploatacyjnego 
kaZda elektrownia wiatrowa b~dzie posiadac infrastruktur~ telekomunikacyjn'\:. Czas 
eksploatacji przedmiotowych elektrowni szacowany jest na okres od 25-30 lat. 

Realizacja planowanego przedsi~wzi~cia moze wywola6 chwilowfl:, trwaj'lC'l przez 
okres budowy zmian~ klimatu akustycznego w otoczeniu. Zr6dlem emisji halasu na terenie 
b~d'lmaszyny i urz'ldzenia budowlane. Sprz~t wykorzystywany do budowy elektrowni b~dzie 
sprawny technicznie, 0 malej uci<.lZliwosci akustycznej. Emisja b~dzie miala charakter 
kr6tkotrwaly, prace budowlane uci<.lZliwe akustycznie prowadzone b~d'l w porze dnia tj. 

600w godzinach do 2200. Ponadto etap realizacji przedsi~wzi~cia wif\;lac si~ b~dzie 
z przeksztalceniem powierzchni ziemi i gleby oraz wytwarzaniem odpad6w i emisjami halasu 
oraz substancji do powietrza zwi'lzanymi z pracami ci~zkiego sprz~tu i ruchem srodk6w 
transportu. 
Faza budowy obejmuje talcZe szereg innych oddzialywall na srodowisko, z kt6rych 
najbardziej charakterystyczne to: zaj~cie terenu, okresowe zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej, pylenie z odsloni~tych powierzchni i przesuszonych warstw odkladu, 
wytwarzanie odpad6w oraz emisja produkt6w spalania ze srodk6w transportu i maszyn 



budowlanych. Wcelu minimalizacji zjawiska pylenia wt6mego plac budowy b~dzie zraszany 
wod~ w okresach suchych i wietrznych, natomiast skrzynie ladunkowe samochod6w 
transportuj~cych materialy sypkie przykrywane b~d~ plandekami. Ponadto teren inwestycji 
utrzymywany ,b~dzie w nalezytej c~stosci. Powstaj~e w trakcie budowy odpady b~d~ 
segregowane i' gromadzone w przeznaczonych do tego kontenerachipojemnikach, 
w wydzielonym miejscu 0 utwardzonym podlozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci 
przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia. 

Etap eksploatacji elektrowni wiatrowej zwi'tZany b~dzie g16wnie z emisj~ halasu oraz 
powstawaniem wibracji. Na etapie eksploatacji farmy wiatrowej gl6wnym zr6dlem emisji 
halasu b~d~ poruszaj~ce si~ lopaty wiatraka. JednakZe bior~ pod uwag~ przyj~te do obliczen 
rozprzestrzeniania si~ halasu maksymalne wartosci parametr6w wiatraka (tj. moc pojedynczej 
elektrowni wiatrowej 0 mocy 3,0 MW oraz moc akustyczna nie wi~kszej niz 106,5 dB kai:da) 
stwierdza si~, iz faza eksploatacji planowanego przedsi~wzi~cia nie b~dzie ir6dlem 
ponadnormatywnego oddzialywania na srodowisko w zakresie emisji halasu na terenach 
chronionych akustycznie. 
Etap eksploatacji wi'tZac si~ b~dzie z wytworzeniem odpad6w w zwi'tZku z konserwacj~ 
i napraw~ wiatraka. W zwi'tZku z tym, odpady b~d~ selektywnie zebrane i bezzwlocznie 
usuwane z terenu przedsi~wzi~cia oraz przekazywane wyspecj alizowanym firmom· do 
odzysku lub unieszkodliwienia. 

Przedmiotowainwestycja zlokalizowana b~dzie pomi~dzy trzema istotnymi obszarami 
sieci Natura 2000 wyznaczonymi z Dyrektywy Ptasiej - Doliny Wkry i Mlawki, Doliny 
Omulwi i Plodownicy oraz Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej. Dolina Wkry i Mlawki 

stanowi ostoj~ dla co najrnniej 24 gatunk6w ptak6w z Zal~cznika I Dyrektywy Ptasiej. Ponad 

10 gatunk6w zostalo zamieszczonych na liscie zagrozonych ptak6w w Polskiej Czerwonej 

Ksi~dze Zwierz~t. Ostoja ta jest jednym z najwamiejszych w Polsce l~gowisk blotniaka 

htkowego i derkacza. Obszar Doliny Omulwi i Plodownicy stanowi ostoj~ ptasi~ 0 randze 

europejskiej E48. Wyst~puje tu co najmniej 12 gatunk6w ptak6w z Zal~cznika I Dyrektywy 

Ptasiej, 8 gatunk6w z Polskiej Czerwonej Ksi~gi Zwierz~t. Jest to najwamiejsza ostoja 

cietrzewia, derkacza i kraski. Ponadto jesieni~ wyst~puje zlotowisko zurawia w ilosci ok. 750 

1320 osobnik6w. Puszcza Napiwodzko Ramucka stanowi ostoj~ ptasi~ 0 randze 
europejskiej E18. Wyst~puje tu co najrnniej 35 gatunk6w ptak6w z Zal~cznika I Dyrektywy 
Ptasiej, 14 gatunk6w z P01skiej Czerwonej Ksi~gi Zwierz~t. W okresie l~gowym obszar 
zasiedla co najrnniej 1 % popu1acji krajowej nast~puj~ych gatunk6w ptalc6w: b*, bie1ik, 
blotniak zbozowy, bocian czarny, cietrzew, kania ruda, kania czarna, kraska, mucho16wka 
bialoszyja, orlik krzykliwy, puchacz, rybitwa rzeczna, rybol6w i trzmielojad. W stosunkowo 

wysokiej liczebnosci wyst~puj~: bocian bialy, blotniak stawowy, derkacz, zuraw i zimorodek. 


