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GKiI.6220.10.2014 
POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 
zm.) w zwiqzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 
7 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 
mogctcych znaczctco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po 
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora - Finadvice Fair Energy Wind 
Development 3 Sp. z 0.0, ul. Sniadeckich 17, 00 - 654 Warszawa reprezentowanego przez 
Pelnomocnika Pana Radoslawa Goliat, ul. Gronostajowa 9, 61 - 065 Poznan dotyczctcego 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajctcego na: 
Budowie stacji elektroenergetycznej SN/llO kV (GPO Mlawa) dla potrzeb 
projektowanej Farmy Wiatrowej Mlawa, na dzialce nr ewidencyjny 62 w miejscowosci 
Windyki, gm. Wieczfnia Koscielna 

postanawiam 
odstqpic od obowictzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsi~wzi~cia polegajctcego na: Budowie stacji elektroenergetycznej SN/llO kV (GPO 
Mlawa) dla potrzeb projektowanej Farmy Wiatrowej Mlawa, na dzialce nr ewidencyjny 
62 w miejscowosci Windyki. Planowane przedsi~wzi~cie realizowane b~dzie na terenie 
Gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2014 roku (data wplywu: 25.11.2014 r.), 
uzupelnionym w dniu 10 grudnia 2014 roku, Inwestor - Finadvice Fair Energy Wind 
Development 3 Sp. z 0.0, ul. Sniadeckich 17, 00 - 654 Warszawa reprezentowany przez 
Pelnomocnika Pana Radoslawa Goliat, ul. Gronostajowa 9, 61 - 065 Poznan wystqpil do 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsi~wzi~cia polegajctcego na: Budowie stacji elektroenergetycznej SN/llO kV 
(GPO Mlawa) dla potrzeb projektowanej Farmy Wiatrowej Mlawa, na dzialce 
nr ewidencyjny 62 w miejscowosci Windyki. 

Pismem z dnia 27 listopada 2014 roku W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wezwal 
Pelnomocnika Inwestora - Pana Radoslawa Goliat do usuni~cia brak6w wniosku 
o aktualny wypis z rejestru grunt6w obejmujctcy przewidywany teren, na kt6rym b~dzie 
realizowane przedsi~wzi~cie, oraz obejmujctcy obszar, na kt6ry b~dzie oddzialywac 
przedsi~wzi~cie; aktualn'l, poswiadczonct przez wlasciwy organ kopi~ mapy ewidencyjnej 
obejmujctcej przewidywany teren, na kt6rym b~dzie realizowane przedsi~wzi~cie, oraz 
obejmujctcej obszar, na kt6ry b~dzie oddzialywac przedsi~wzi~cie; wypis i wyrys 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w uzupelnienie wplyn~lo do 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 10 grudnia 2014 roku. 

W zwictzku z powyzszym Inwestor do wniosku dolctczyl wymagane zalctczniki zgodnie 
z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajctjct do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 
7 rozporzctdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 

1 



mogflcych znaczflco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) tj. "stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, 0 napi~ciu 
znamionowym nie mniejszym niz 110 kV, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6". 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI,6220.1O.2014 z dnia 
12 grudnia 2014 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowillZku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporzfldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
oraz j ego ewentualnego zakresu. 

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie nie wydal w terminie 
ustawowym - 14 dni, opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia. W zwillZku z powyzszym zastosowano art. 
78 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 
na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) zgodnie, z kt6rym 
niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku traktuje si~, jako brak 
zastrzezen. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 31 grudnia 2014 
roku (data wplywu: 05.01.2015 r.), znak: WOOS-II.4240.1541.2014.UW wyrazil opini~, ze 
dla w/w przedsi~wzi~cia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

W zwiflzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz biorflc pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniajflc l!lCzne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) postanowil odstflPic od obowi¢u przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko oraz sporzfldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przedsi~wzi~cia, argumentujflc to w odniesieniu do poszczeg6lnych uwarunkowaii w 
przedstawiony nizej spos6b: 

1) 	 Rodzaj i charakterystyka przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem: 
a) 	 skali przedsiewzi~cia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie stacji elektroenergetycznej 
SN/I10 kV (GPO Mlawa) dla potrzeb projektowanej Farmy Wiatrowej Mlawa, na dzialce 
o nr ew. 62 w miejscowosci Windyki, gm. Wieczfnia Koscielna. 
W ramach prac realizacyjnych wykonana zostanie: niwelacja terenu; budowa rozdzielni 
napowietrznej 110 kV jednopolowej lub dwupolowej (zlozonej z: p61liniowych 110 kV, 
p61 transformatorowych 110 kV, szyn zbiorczych i slup6w rozgal~znych); budowa 
stanowisk (2 szt.) transformator6w Snl110 kV 0 docelowej mocy do 32 MVA kaZdy lub 
budowa jednego stanowiska transformatora SN/110 kV 0 mocy do 63 MVA (zamiast 
dw6ch transformator6w 0 mocy 2 x 32 MVA); utwardzenie terenu w obszarze 
zaprojektowanym, jako rozdzielnia 110 kV tluczniem i obsianie powierzchni 
niezagospodarowanych trawft; budowa budynku technicznego w technologii kontenerowej 
(w kt6rym zlokalizowane b~dfl: rozdzielnia SN, pomieszczenie nastawni z szafami 
zabezpieczen, potrzeb wlasnych, pomieszczenie akumulatomi, pomieszczenie Iflcznosci 
oraz pomieszczenia pomocnicze: ppoz., socjalne, bhp, gospodarcze); budowa stanowiska 
transformatora potrzeb wlasnych TPW; budowa stanowiska kompensacji mocy biemej 
oraz budowa pozostalej infrastruktury (m.in. dr6g wewn~trznych, polflczen kablowych 
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SN, nn i sterowniczych, ogrodzenia zewn~trznego, oswietlenia terenu stacji, systemu 
ochrony odgromowej, instalacji odwodnieniowej i separacji oleju). 
W s,!:siedztwie projektowanej stacji elektroenergetycznej znajduj,!: si~: od strony 
polnocnej, poludniowej i zachodniej uZytki rolne; od strony wschodniej droga gminna, 
z ktorej realizowany b~dzie dojazd do planowanej stacji oraz zabudowa mieszkaniowa 
w odleglosci ok. 500 m. 
Budowa przedmiotowej stacji elektroenergetycznej wynika z koniecznosci zapewnienia 
odpowiednich parametrow energii elektrycznej wprowadzanej do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego z energii wytworzonej przez Farm~ Wiatrow'!: Mlawa 
zlokalizowan,!: w gminie Wieczfnia Koscielna. Farma Wiatrowa Mlawa pol'!:czona b~dzie 
liniami kablowymi SN z projektowan,!: stacj,!: GPO Mlawa celem wyprowadzenia energii 
oraz danych dotycz'!:cych jakosci wyprodukowanej energii. Stacja GPO Mlawa pol,!:czona 
b~dzie z istniej,!:c,!: lini,!: elektroenergetyczn,!: 110 kV, sk,!:d energia wprowadzana b~dzie 
do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarow 
lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Wieczfnia Koscielna zatwierdzonego 
Uchwal,!:Nr XIXl150J2013 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 26 lute go 2013 roku 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14 marc a 2013 r., poz. 3057) teren, na ktorym realizowane 
b~dzie plano wane przedsi~wzi~cie polozony jest na obszarze przeznaczonym pod tereny 
roine (symbol R). Zgodnie z § 12 ust. 7 pkt 2 lit. d, na terenie oznaczonym symbolem R 
dopuszcza si~ lokalizacj~ placow i drog oraz urz'!:dzeit i sieci infrastruktury technicznej, w 
tym urz'!:dzeit niezb~dnych do pomiaru parametrow wiatru. 

b) powiazait z innymi przedsi\,wzieciami. w szczegolnosci kumulowania si\' oddzialywait 
przedsiewzi\,c znajduj'lcych silt na obszarze, na ktory bltdzie oddzialywac 
przedsiltwziltcie: 
Planowana inwestycja b~dzie cz~sciowo powi,!:zana z innymi przedsi~wzi~ciami 

(istniej,!:ca infrastruktura elektroenergetyczna). lednakze z uwagi na skal~ i charakter 
przedsi~wzi~cia przewidywana kumulacja nie b~dzie powodowala istotnych oddzialywait. 

c) 	 wykorzystania zasobow naturalnych: 
Surowce i materialy wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsi~wzi~cia 
dowozone b~d,!: bezposrednio z magazynow stacjonamych producenta i wykorzystywane 
na biez'!:co. 

d) 	 emisji i wystepowania innych uciqZliwosci: 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz ucillZliwosc planowanego przedsi~wzi~cia 

w fazie realizacji inwestycji zwiqzana b~dzie z mozliwosci,!: wystftPienia chwilowej, 
ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pylow i gazow oraz emisji halasu 
spowodowanych pracami realizacyjnymi. lednakze oddzialywania te b~d,!:mialy charakter 
przejsciowy, krotkotrwaly i b~d,!: ograniczone przez odpowiedni,!: organizacj~ pracy na 
placu budowy. 
Na podstawie przedlozonej dokumentacji stwierdza si~ rowniez, ze podczas eksploatacji 
planowanego przedsi~wzi~cia dopuszczalne pozlOmy nat~zenia pola 
elektromagnetycznego w srodowisku b~d,!: zachowane. 

e) 	 ryzyka wyst'lPienia powamej awarii, przy uwzgl\,dnianiu uzywanych substancji 
i stosowanych technologii: 
Prawidlowa realizacja i eksploatacja planowanego przedsi~wzi~cia pozwoli unikn'!:c 
wystftPienia sytuacji awaryjnej. 

2) Usytuowanie przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 
w szczegolnosci przy istniej,!:cym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia si~ 
srodowiska i odnawiania si~ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowait miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego 
- uwzgl~dniaj,!:ce: 
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a) 	 obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych: 
Z infonnacji zawartych w karcie infonnacyjnej przedsi~wzi~cia nie wynika, aby 
planowana inwestycja realizowana byla na obszarach wodno - blotnych oraz innych 
obszarach 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. 

b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami wybrzezy. 

c) obszary g6rskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami g6rskimi i lesnymi. 

d) obszary obis.;te ochrona, w tym strefy ochronne ujec w6d i obszary ochronne zbiornik6w 

w6d sr6dladowych: 


Z infonnacji zawartych w karcie infonnacyjnej przedsi~wzi~cia nie wynika, aby 
w miejscu realizacji inwestycji wyst~powaly obszary obj~te ochron't, w tym strefy 
ochronne uj~c w6d blldz obszar6w ochronnych zbiornik6w w6d sr6dlEldowych. 

e) obszary wymagaiace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunk6w roslin 
i zwierza.:t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona.:, w tyro obszary 
Natura 2000 oraz pozostale fonny ochrony przyrody: 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b~dzie poza granicami form ochrony przyrody 
podlegajElcych ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 0 ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 roku, poz. 627 ze zm.). Najblizej polozony obszar Natura 2000, 
obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry i Mlawki PLB140008, zlokalizowany jest 
w odleglosci ok.10,3 km w kierunku poludniowo - zachodnim od dzialki przewidzianej 
pod planowanEl inwestycj~. 
W chwili obecnej na terenie przewidzianym pod przedmiotowe przedsi~wzi~cie znajdujEl 
si~ uZytki roIne, stanowiElce grunt klasy RVI. 
W zwi¢u z powyzszym realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie b~dzie 
znaczElco negatywnie oddzialywac na przedmioty ochrony w/w obszaru Natura 2000, 
w tym na jego integralnosc, jak r6wniez na .sp6jnosc Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. 

f) obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
poblizu wyst~powaly obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly 
przekroczone. 

g) obszary 0 kraiobrazie maja.:cvm znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Z infonnacji zawartych w karcie infonnacyjnej przedsi~wzi~cia nie wynika, aby 
w miejscu realizacji inwestycji wyst~powaly obszary 0 krajobrazie majElcym znaczenie 
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gestosc zaludnienia: 
G~stosc zaludnienia gminy wiejskiej Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os.!km2 (wg danych 
GUS z 2014 r.). 

i) obszary przylegaja.:ce do jezior: 

W zasi~gu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~pujEljeziora i inne 

naturalne zbiorniki w6d stojElcych. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsi~wzi~cia brakjest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwaZanego w odniesieniu do uwarunkowail 

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajElce z: 

a) zasi\(gu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kt6ra.: 

przedsiewzi\(cie moze oddzialywac: 

Zasi~g przestrzenny oddzialywania przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia 

miejsca jego realizacji. 
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b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczeg61ne elementy 

przyrodnicze: 

Ze wzgl~du na polozenie, charakter oraz skal~ planowanego przedsi~wzi~cia nie wystCijJi 

transgraniczne oddzialywanie na srodowisko. 

c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciaZenia istniejacej 

infrastruktury technicznei: 


Na podstawie informacji zawartych w przedlozonych dokumentach stwierdza si~ brak 
mozliwosci wystCijJienia oddzialywan 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane 
przedsi~wzi~cie nie b~dzie znacz'lco negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

d) 	 prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaj'l wystCijJienia oddzialywan 
na etapie realizacji i eksploatacji przedsi~wzi~cia. Bezposrednie oddzialywania b~d'l 
mialy jedynie zasi~g lokalny i ogranicz'l si~ do najblizszego otoczenia planowanego 
przedsi~wzi~cia. Z uwagi na skal~ i charakter przedsi~wzi~cia obowi'lZuj'lce standardy 
jakosci srodowiska b~d'l dotrzymane. 

e) 	 czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Na podstawie przedlozonej dokumentacji moma stwierdzic, ze oddzialywania powstaj'lce 
na etapie realizacji przedsi~wzi~cia b~d'l kr6tkotrwale i ustCijJi'l po zakonczeniu prac 
budowlanych. W fazie eksploatacji przedsi~wzi~cia, zwa:zywszy na jego charakter i skal~ 
nie przewiduje si~ wystCijJienia negatywnych oddzialywafi.. 

Tym samym kieruj'lc si~ skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg6lne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wzi~cia, nalezy stwierdzic, ze odstCijJienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. _.~. 

f'~;'~", \:, 
POI1C'ZIiNIE, " 
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Na niniejsze postanowienie nie przysluguje;~~az~~J.¢.B~;:'~,;:) 
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Otrzymujq: 

1. 	 Pelnomocnik Pan Radoslaw Goliat 
ul. Gronostajowa 9,61 065 Poznan 

2. 	 Strony postfilJowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.J 7 Stycznia, 06 400 Ciechan6w 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pl. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 


3. 	 Pan Andrzej Gfibala 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki nr 57, 06 - 513 Wieczfoia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urzfidzie Gminy Wieczfoia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczfoia Koscielna 
www.bip.wieczfoia.akcessnet.net 

6. ala 
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