OŚRiEG7022/06/09

Kowalewo Pomorskie 22.06.2009r

POSTANOWIENIE
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko
Na podstawie art. 63 ust.1 ust.4,art. 64 ust.1 ust.3, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U .z 2008r. Nr 199 poz. 1227), § 3
ust. 1 pkt. 6§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz.2573 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. KPA (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)
postanawiam
I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na
budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Srebrniki – Mariany w gminie
Kowalewo Pomorskie na działkach o nr ew. 191, 243/2 w obrębie geodezyjnym Srebrniki, dz. nr
268, 325, 330/2 w obrębie geodezyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubskodobrzyński.
II. określić następujący zakres raportu, który powinien zawierać:
1)opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:
a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,
b) najkorzystniejszego dla środowiska,
wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym
również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko;
5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na
środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub
ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji,
oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę;
7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
8) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie,
z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o
których mowa w art. 143 POŚ;
9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów
korzystania z nich;
10) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie
jego budowy i eksploatacji;
13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
jakie napotkano, opracowując raport;
14) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;
15) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
16) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
III. Dodatkowo w raporcie powinny zostać uwzględnione:
1.Z zakresu ochrony przed hałasem:
a) należy określić wszystkie źródła hałasu oraz podać czas ich pracy w porze dziennej i nocnej i
na tej podstawie określić przewidywaną emisję hałasu do środowiska powstającego w związku
z realizacja przedsięwzięcia. Określając dopuszczalne poziomy hałasu należy powołać się na
aktualne przepisy.
b) należy określić odległość najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej od
granicy przedsięwzięcia.
2.Z zakresu przyrody:
a) należy określić wpływ przedsięwzięcia na szlaki migracyjne ornitofauny oraz miejsca ich
odpoczynku w trakcie sezonowych wędrówek na podstawie analiz ornitologicznych.
IV.Raport winien zostać opracowany w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Uzasadnienie
1.Wnioskiem z dnia 13.02.2009r. zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach firma „Kowalewo Wind”, Sp.z.o.o , ul .Balladyny 17, 81 – 524 Gdynia zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie
miejscowości Srebrniki – Mariany w gminie Kowalewo Pomorskie na działkach o nr ew. 191, 243/2
w obrębie geodezyjnym Srebrniki, dz. nr 268, 325, 330/2 w obrębie geodezyjnym Mariany, gm.
Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński.
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 63 ust. 1
ustawy – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

3. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do
Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Golubiu-Dobrzyniu.
Organy te wydały postanowienia :
• Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego – postanowienie z dnia 05.06.2009r.
sygn. RiOŚ 7634-26/2009 (data wpływu) stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu z wymogami art.66 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.z 2008r. Nr 199, poz 1227).
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego –postanowienie z dnia 12.06.2009r,
sygn:PSSE-GD-N.NZ-42-5-13/823/09(data wpływu) stwierdzające potrzebę przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu z wymogami art.66 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
4.Biorąc pod uwagę lokalizację, rozmiar i charakter przedsięwzięcia uznano, że sporządzenie
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest konieczne.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
V.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim w terminie 7 dni od
doręczenia niniejszego postanowienia.
Otrzymują:
1.Strony postępowania wg posiadanego wykazu.
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