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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 
3 paidziemika 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.), a takZe § 3 ust. 1 pkt 7 rozporz<ldzenia Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wziyc mogCl.cych znaczCl.co 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 
ustavvy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ~lozonego 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 dotyczCl.cego wydania decyzji 0 srodowiskO"wych 
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajCl.cego 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 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia 
polegajCl.cego na: Budowie stacji elektroenergetycznej SN/I10 kV (GPO Mlawa) dla 
potrzeb projektowanej Farmy Wiatrowej Mlawa, na dzialce nr ewidencyjny 
62 w miejscowosci Windyki, gm. \Vieczfnia Koscielna 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2014 roku (data wplywu: 25.11.2014 r.), 
uzupelnionym w dniu 10 gruqnia 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 wystClPil do 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsiywzi~cia polegajCl.cego 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 usuniycia brak6w wniosku 
o aktualny wypis z rejestru grunt6w obejmujCl.cy przewidywany teren, na kt6rym b~dzie 
realizowane przedsiywziycie, oraz obejmujCl.cy obszar, na kt6ry bydzie oddzialywac 
przedsiywziycie; aktualmb poswiadczonCl. przez wlasciwy organ kopiy mapy ewidencyjnej 
obejmujCl.cej przewidywany teren, na kt6rym bydzie realizowane przedsi~wziycie, oraz 
obejmujCl.cej obszar, na kt6ry bydzie oddzialywac przedsiywziycie; wypis i wyrys 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w uzupelnienie wplynylo do 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 10 grudnia 2014 roku. 

W zwi'lZku z powyzszym Inwestor do wniosku dolCl.czyl wymagane zal<lczniki zgodnie 
z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu 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 zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajCl.jCl. do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 
7 rozporzCl.dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogCl.cych znaczCl.co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) - tj. "stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, 0 napiyciu 
znamionovvym nie mniejszym niz 110 kV, inne niz vvymienione w § 2 ust. 1 pkt 6". 
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Zawiadomieniem z dnia 12 grudnia 2014 roku, znak: GKiL6220.10.2014 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz'l.l post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi~wzi~cia. 

W dniu 05 stycznia 2015 roku wplynqJ do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna protest 
zlozony przez Pelnomocnika Pana laroslawa Szcz~snego Pani'l. Olg~ Wernik - Moraw~k'l. 
z Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczynska i Wsp6lnicy adwokacka sp61ka jawna, ul. Sw. 
Wojciecha 3/3a 10k. 1, 10 038 0lsztyn. Pismem z dnia 08 stycznia 2015 roku W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wezwal Pelnomocnika Pani'l. Olg~ Wernik-Morawsk'l. 0 zalqczenie 
udzielonego pelnomocnictwa wraz z oplat'l. skarbow'l.. Uzupelnienie wplyn~lo do W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 15 stycznia 2015 roku. Odpowiedz na powyzszy protest 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal do Pelnomocnika Pani algi Wernik Morawskiej 
pismem z dnia 19 stycznia 2015 roku, znak: GKiL6220.10.2014. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 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 GKiL6220.10.2QI4 z dnia 
12 grudnia 2014 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi'l.Zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporz'l.dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
orazjego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie nie wydal w terminie 
ustawowym 14 dni, opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia. W zwi'lzku z powyzszym zastosowano art. 
78 ust. 4 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) zgodnie, z kt6rym 
nievvydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku traktuje si~, jako brak 
zastrzezen. 

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

W zwi'l.zku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior'lc pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniaj'lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 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.) postanowieniem GKiL6220JO.2014 z dnia 09 stycznia 2015 roku odstqpil 
od obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia wynika, ze 
w przedmiotowym przypadku nie zachodz'l szczeg61ne uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 
1 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 (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.). 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie stacji elektroenergetycznej 
SN/IlO 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 v,rykonana zostanie: niwelacja terenu; budowa rozdzielni 
napowietrznej 110 kV jednopolowej lub dwupolowej (zlozonej z: p6lliniowych 110 kV, p61 
transformatorowych 110 kV, szyn zbiorczych i slup6w rozgal~znych); budowa stanowisk 
(2 szt.) transformator6w SNlllO kV 0 docelowej mocy do 32 MVA kazdy lub budowa 
jednego stanowiska transformatora SN/110 kV 0 mocy do 63 MV A (zamiast dw6ch 
transformator6w 0 mocy 2 x 32 MV A); utwardzenie terenu w obszarze zaprojektowanym, 
jako rozdzielnia 110 kV tluczniem i obsianie powierzchni niezagospodarowanych trawll.; 
budowa budynku technicznego w technologii kontenerowej, w kt6rym zlokalizowane b~d'l: 
rozdzielnia SN, pomieszczenie nastawni z szafami zabezpieczen, potrzeb wlasnych, 
pomieszczenie akumulatomi, pomieszczenie l'lcznosci 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, pol'l.czen kablowych SN, nn i sterowniczych, ogrodzenia 
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zewn~trznego, oswietlenia terenu stacji, systemu ochrony odgromowej, instalacji 
odwodnieniowej i separacji oleju). 
W s'l.siedztwie projektowanej stacji elektroenergetycznej znajduj'l. 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 vvytworzonej przez Farm~ Wiatrow'l. Mlawa zlokalizowan'l. 
w gminie Wieczfnia Koscielna. Farma Wiatrowa Mlawa pol'l.czona b~dzie liniami kablowymi 
SN z projektowan'l. stacj'l. GPO Mlawa celem wyprowadzenia energii oraz danych 
dotycz'l.cych jakosci wyprodukowanej energii. Stacja GPO Mlawa pol'l.czona b~dzie 
z istniej'l.c'l. lini'l. elektroenergetyczn'l. 110 kV, sk'l.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'l. Nr XIX/150/2013 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 26 Iutego 2013 roku 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14 marca 2013 r., poz. 3057) teren, na ktorym realizowane b~dzie 
planowane 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'l.dzen i sieci infrastruktury technicznej, 
w tym urz'l.dzen niezb~dnych do pomiaru parametrow wiatru. 
Planowana inwestycja b~dzie cz~sciowo powi'l.zana z innymi przedsi~wzi~ciami (istniej'l.ca 
infrastruktura elektroenergetyczna). Jednakze z uwagi na skal~ i charakter przedsi~wzi~cia 
przewidywana kumulacja nie b~dzie powodowala istotnych oddzialywan. 
Surowce i materialy wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsi~wzi~cia 
dowozone b~d'l. bezposrednio z magazynow stacjonarnych producenta i wykorzystywane na 
biez'l.co. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz uci'l.zliwosc planowanego przedsi((wzi((cia 
w fazie realizacji inwestycji zwi'l.zana b((dzie z mozliwosci'l. wystqpienia chwilowej, 
ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pylow i gazow oraz emisji halasu 
spowodowanych pracami realizacyjnymi. Jednakze oddzialywania te b((d'l. mialy charakter 
przejsciowy, krotkotrwal:y i b((d'l. ograniczone przez odpowiedni'l. organizacj(( pracy na placu 
budowy. 
Na podstawie przedlozonej dokumentacji stwierdza si~ rowniez, ze podczas eksploatacji 
planowanego przedsi~wzi~cia dopuszczalne poziomy nat((zenia pola elektromagnetycznego 
w srodowisku b((d'l. zachowane. 
Prawidlowa realizacja i eksploatacja planowanego przedsi((wzi((cia pozwoli unikn'l.c 
wystqpienia sytuacji awaryjnej. 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji przedsi((wzi((cia nie wynika, aby 
planowana inwestycja realizowana byla na obszarach wodno - blotnych oraz innych 
obszarach 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych. Przedmiotowe przedsi((wzi((cie lezy poza 
obszarami wybrzezy oraz poza obszarami gorskimi i lesnymi. W zasi~gu oddzialywania 
inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~puj'l. jeziora i inne naturalne zbiomiki wod 
stoj'l.cych. W rejonie realizacji przedsi~wzi((cia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony 
uzdrowiskowej. Z przedlozonej dokumentacji nie vvynika, aby w miejscu realizacji inwestycji 
wyst((powaly obszary obj((te ochron'l., w tym strefy ochronne uj((C wod b'l.dz obszarow 
ochronnych zbiomikow wod srodl'l.dowych. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b((dzie poza granicami form ochrony przyrody 
podlegaj'l.cych 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 ptakow Doliny Wkry i Mlawki PLB140008, zlokalizowany jest 
w odleglosci ok1 0,3 km w kierunku poludniowo - zachodnim od dzialki przewidzianej pod 
planowan'l. inwestycj~. W chwili obecnej na terenie przewidzianym pod przedmiotowe 
przedsi((wzi((cie znajduj<l: si~ uzytki roine, stanowi<l:ce grunt klasy RVI. W zwi<l:zku 
z powyzszym realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie b((dzie znacz'l.co 
negatywnie oddzialywac na przedmioty ochrony w/w obszaru Natura 2000, 
w tym na jego integralnosc, jak rowniez na spojnosc Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000. 
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Z karty informacyjnej przedsi~wzi~cia nie wynika, aby inwestycja byla realizowana 
w rejonie wyst~powania obszar6w 0 krajobrazie maj'tcym znaczenie historyczne, kulturowe 
lub archeologiczne. 

Z przedlozonej dokumentacji przedsi~wzi~cia nie wynika, aby w miejscu realizacji 
inwestycji oraz w jej poblizu wyst~powaly obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska 
zostaly przekroczone. Ze wzgl~du na polozenie, charakter oraz skal~ planowanego 
przedsi~wzi~cia nie przewiduje si~ mozliwosci jego transgranicznego oddzialywania. 
Bior'tc pod uwag~ skal~ i charakter przedsi~wzi~cia mozna stwierdzie, ze oddzialywanie 
przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia miejscajego realizacji i eksploatacji. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji mozna stwierdzie, ze w zwi'tzku 
z realizacj't i eksploatacj't przedsi~wzi~cia, ze wzgl~du na jego charakter i skal~ nie wystqpi't 
oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsi~wzi~cie nie b~dzie 
negatywnie oddzialywae na srodowisko. 

Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaj't wystqpienia 
oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsi~wzi~cia. Bezposrednie oddzialywania 
b~d't mialy jedynie zasi~g lokalny i ogranicz't si~ do najblizszego otoczenia planowanego 
przedsi~wzi~cia. Z uwagi na skal~ i charakter przedsi~wzi~cia obowi'tzuj'tce standardy jakosci 
srodowiska b~d't dotrzymane. Na podstawie przedlozonej dokumentacji mozna stwierdzie, ze 
oddzialywania powstaj'tce na etapie realizacji przedsi~wzi~cia b~d't kr6tkotrwale i ustqpi't po 
zakonczeniu prac budowlanych. W fazie eksploatacji przedsi~wzi~cia, zwazywszy na jego 
charakter i skal~ nie przewiduje si~ wystqpienia negatywnych oddzialywan. 

W dniu 29 stycznia 2015 roku wplyn'tl do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wniosek 
Pelnomocnika Pani Olgi Wernik - Morawskiej 0 udzielenie informacji na temat ilosci 
wiatrak6w oraz numer6w dzialek, na kt6rych maj't bye posadowione. Ponadto Pelnomocnik 
zwr6cila si~ 0 sporz'tdzenie i dor~czenie kserokopii wypis6w z ewidencj i grunt6w oraz mapy 
ewidencyjnej przedlozonych przez Wnioskodawc~ wraz z wnioskiem 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Na powyzsze W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
udzielil odpowiedzi przy pismie z dnia 04 lute go 2015 roku. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony post~powania 
o zakonczeniu post~powania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia si~ co do 
zebranych w sprawie dowod6w i materia16w oraz zgloszonych z'tdan w terminie 7 dni od dnia 
publicznego obwieszczenia (zawiadomienie GKiI.6220.l0.2014 z dnia 03.02.2015L). 
Wnioskiem z dnia 18 lute go 2015 roku (data wplywu: 20.02.2015 L) Pelnomocnik Pani Olga 
Wernik - Morawska zwr6cila si~ do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 przedluzenie 
terminu do wypowiedzenia si~ co do zebranego materialu. Termin ten zostal przedluzony do 
dnia 04 marca 2015 roku ze wzgl~du na awizo zwrotnego potwierdzenia odbioru jednej ze 
stron post~powania. W tym terminie wplyn~lo pismo Pelnomocnika Pani Olgi Wernik -
Morawskiej wyst~puj'tcej w imieniu Pana laroslawa Szcz~snego, w kt6rym strona wyraza 
sprzeciw przeciwko budowie stacji elektroenergetycznej. Odpowiedz na powyzsze 
Pelnomocnik Pani Olga Wernik - Morawska otrzymala przy pismie z dnia 04 marca 2015 
roku, znak: GKiI.6220.10.2014. 
Pismem z dnia 27 lute go 2015 roku (data wplywu: 02.03.2015 r Pelnomocnik Pani Olga 
Wernik - Morawska wystqpila do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z wnioskiem 
o sporz'tdzenie i dor~czenie kserokopii dokument6w znajduj'tcych si~ w aktach sprawy, 
z wyl'tczeniem wypisu z rejestru grunt6w oraz kopii mapy ewidencyjnej. Powyzsz~ 
Pelnomocnik otrzymala pismem z dnia 05 marca 2015 roku, znak: GKiI.6220.10.2014. 

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

Bior'tc powyzsze pod uwag~ orzekamjak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 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.) decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dol'tcza si~ do wniosku 0 wydanie 
decyzji, 0 kt6rej mowa wart. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien bye zlozony nie 
p6zniej niz przed uplywem 4 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych 
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uwarunkowaniach stab si~ ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy zlozenie wniosku 
moze nastqpi6 w terminie 6 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach stala si~ ostateczna, jezeli realizacja planowanego przedsi~wzi~cia 
przebiega etapowo oraz nie zmienily si~ warunki okreslone w decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od 
daty j ej dor~czenia. 

Otrzymuiq: 

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

2. 	 Strony postf2jJowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionafna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia, 06 400 Ciechanow 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

uf. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 


3. 	 Pan Andrzej G~bafa 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki nr 57,06 - 513 WieczJnia Kosciefna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczjnia Kosciefna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.bip. w ieczjnia. akcessnet. net 

6. ala 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4 
ustawy z dnia 16listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(tekstjednolily: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1628 ze zm.) pobrano oplatli skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzjli w dniu 19.11.2014 r. 
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Zall!cznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.10.2014 
z dnia 06 marca 2015 roku 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie stacji elekt energetycznej 
SN/110 kV (GPO Mlawa) dla potrzeb projektowanej Farrny Wiatrowej M wa, 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: polliniowych 110 kV, pol 
transforrnatorowych 110 kV, szyn zbiorczych i slupow rozgal~znych); budowa stanowisk 
(2 szt.) transformatorow SNIlIO kV 0 docelowej mocy do 32 MVA kazdy lub budowa 
jednego stanowiska transformatora SNIlIO kV 0 mocy do 63 MV A (zamiast dwoch 
transforrnatorow 0 mocy 2 x 32 MVA); utwardzenie terenu w obszarze zaprojektowanym, 
j ako rozdzielnia 110 k V tluczniem i 0 bsianie powierzchni niezagospodarowanych trawq; 
budowa budynku technicznego w technologii kontenerowej, w ktorym zlokalizowane b~dct: 
rozdzielnia SN, pomieszczenie nastawni z szafami zabezpieczen, potrzeb wlasnych, 
pomieszczenie akumulatomi, pomieszczenie lctcznosci oraz pomieszczenia pomocnicze: 
ppoz., socjalne, bhp, gospodarcze; budowa stanowiska transformatora potrzeb wlasnych 
TPW; budowa stanowiska kompensacji mocy biemej oraz budowa pozostalej infrastruktury 
(m.in. drog wewn~trznych, polctczen kablowych SN, nn i sterowniczych, ogrodzenia 
zewn~trznego, oswietlenia terenu stacji, systemu ochrony odgromowej, instalacji 
odwodnieniowej i separacji oleju). 
W sctsiedztwie projektowanej stacji elektroenergetycznej znajdujct 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 Farrn~ Wiatrowct Mlawa zlokalizowanct 
w gminie Wieczfnia Koscielna. Farma Wiatrowa Mlawa polctczona b~dzie liniami kablowymi 
SN z projektowanct stacjct GPO Mlawa celem wyprowadzenia energii oraz danych 
dotyczctcych jakosci wyprodukowanej energii. Stacja GPO Mlawa polctczona b~dzie 

z istniej ctCct linict elektroenergetycznct 110 k V, skctd 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 
Uchwalct Nr XIX/I 50/20 13 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 26 lutego 2013 roku 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14 marca 2013 L, poz. 3057) teren, na ktorym realizowane b~dzie 
planowane przedsi~wzi~cie polozony jest na obszarze przeznaczonym pod tereny rolne 
(symbol R). Zgodnie z § 12 ust. 7 pkt 2 lit. d, na terenie oznaczonym symbolem 
R dopuszcza si~ lokalizacj~ placow i drog oraz urzctdzen i sieci infrastruktury technicznej, 
w tym urzctdzen niezb~dnych do pomiaru parametrow wiatru. 
Planowana inwestycja b~dzie cz~sciowo powictzana z innymi przedsi~wzi~ciami (istniejctca 
infrastruktura elektroenergetyczna). Jednakze z uwagi na skal~ i charakter przedsi~wzi~cia 
przewidywana kumulacja nie b~dzie powodowala istotnych oddzialywan. 
Surowce i materialy wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsi~wzi~cia 

dowozone b~dct bezposrednio z magazynow stacjonamych producenta i wykorzystywane na 
biezctco. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz ucictzliwosc planowanego przedsi~wzi~cia 

w fazie realizacji inwestycji zwictzana b~dzie z mozliwoscict wystctPienia chwilowej, 
ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pylow i gazow oraz emisji halasu 



spowodowanych pracami realizacyjnymi. Jednakze oddzialywania te b~d'l mialy charakter 
przejsciowy, kr6tkotrwaly i b~d'l ograniczone przez odpowiedni'l organizacj~ pracy na placu 
budowy. 
Na podstawie przedlozonej dokumentacji stwierdza si~ r6wniez, ze podczas eksploatacji 
planowanego przedsi~wzi~cia dopuszczalne poziomy nat~zenia pola elektromagnetycznego 
w srodowisku b~d'l zachowane. 
Prawidlowa realizacja i eksploatacja planowanego przedsi~wzi~cia pozwoli unikn'lc 
wyst'Wienia sytuacji awaryjnej. 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji przedsi~wzi~cia nie wynika, aby 
planowana inwestycja realizowana byla na obszarach wodno - blotnych oraz innych 
obszarach 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza 
obszarami wybrzezy oraz poza obszarami g6rskimi i lesnymi. W zasi~gu oddzialywania 
inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~puj'l jeziora i inne naturalne zbiomiki w6d 
stoj'lcych. W rejonie realizacji przedsi~wzi~cia brak jest uzdrowisk i obszar6w ochrony 
uzdrowiskowej. Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji 
wyst~powaly obszary obj~te ochronct, w tym strefy ochronne uj~c w6d b'ld± obszar6w 
ochronnych zbiomik6w w6d sr6dl'ldowych. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b~dzie poza granicami form ochrony przyrody 
podlegaj'lcych 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 PLB 140008, zlokalizowany jest 
w odleglosci ok. 1 0,3 km w kierunku poludniowo - zachodnim od dzialki przewidzianej pod 
planowan'l inwestycj~. W chwili obecnej na terenie przewidzianym pod przedmiotowe 
przedsi~wzi~cie znajduj'l si~ uzytki roIne, stanowi'lce grunt klasy RVI. W zwi'lzku 
z powyzszym realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie b~dzie znacz'lco 
negatyv-mie oddzialywac na przedmioty ochrony w/w obszaru Natura 2000, 
w tym na jego integralnosc, jak r6wniez na sp6jnosc Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000. 


