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Regiorralny Dyrektor oclrrorry Srodowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie

art. 50 $ l ustawy z dnia 14 czerwca l96Cl r. - Kodeks postępowania administrac1,jnego

(Dz" U" z 2013 r., poz. 267 ze zm.), wzywa do przekazania wyjaśnieri informac.ji zawartycl'l

w raporcie o oddziaływatriu na Środowisko. złoŻ<:nym wraz Z wnioskiem Wójta Gminy Bartniczka

z c]nia 19 maja 2O14 r. (wpływ: 23.O5.ŻO|4 r'), zlrak: WISR'6220.1.8.2013. w sprawie uzgodrrienia

warunków realizacji przedsięw'zięcia pn.: ,,Budowa elektrowni rł,iirtrowej o mocy znamionowej

do 100 kW i wysokości do 1]5 nr na działce o nr ewidency.inym 27712 obręb Swierczyny.

położonej w miejscowości Nowe Swierczyny, gm. Baftniczka'', o:

1" infornracje na temat Strllktllry upraw rolnyclr na działkach. w promieniu 500 m

od planowanej elektrowni, wraz z analiząterenu pod kątem atrakcyjności dla ptakorł' składtr

g3tltnl''o.,''ego ui]i3',',. l_.;czr;lr'l';pre\./ (np' lłulirr15dzi'd!li gę;; iztil'arii. l'zcpaliu ozi;llcg"'

clla łabędzi itp.);

Ż. spis gatunkow zwietząt chrorliolłych, na poclstawie rozporządzenia Mirristra Sroclowiska

z dnia |2 pażdzierrrika 201 1 r. w sprawie ochrony gaturri<owej Zwletząt (Dz. U" z 2011 r' Nr

237. poz. 1419), występrijących na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania
_ (w tym równieŻpŁazow" gadów i owadów);

3. arralizę skumulowanych oddziałi'wań ww. Zan7l'erzenla na przyrodę z istniejącymi.

pro.jektowanynri i planor,vanyrni przedsięwzięciami w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru.

biorąc pod uwagę r'ównieŻ napowietrzlre linie elektroenergetyczne. W przedstawionej

andrizie odniesiono się t'vlko do farm wiatrowych;

4. dokładny harmonograln prac ttj. tennirly realizac'ii poszczegolnych elementów zamterzenia

' oraz prowadzenia badań faurristycznych i botanicznych);

5" ir'rfornracje dotyczące potrzeb1, wycinki drzew' ze wskazaniem iclr rozrnieszczenia i ttnaltzą

rłystępowania gatunków chrolrionycir (porostow, zwierztp);

6" nrapę z granicą powierzchni. Ila które.i oznaczano rrieliczne gaturnki ptakow:

7' wskazanie sposobu obliczirnia natęzenia przelotu ptaków otaz godzinY prowadzenia kontro1i

chiropterologicznych i ornitologicznych;



8. uzasadnienie stwierdzenia ze str. 61 raportit o oddział1,waniu na Środowisko" gdzie zapisano,

ze pomalowanie elektrowni matowymi farbami w jasnych kolorach jest czynnikiem

odstraszaj ącym ptaki drapieżne;

9. opisanie w raporcie oddziaływania na Środowisko obszaru Specjalnej ochrony Ptaków,

Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002. W doktrmentacji przedstawia się informacje na temat

rezerwatll przyrody Rzeka Drrvęca zlokalizor,vanego w- odległości około 4,8 kn-l

od planowanej inwestycji. a nie podaje się dalrych o Ww. obszatze Natura 2000

zlokalizowanym bliŻej (4'5 km od inwesty'cji).

Nieusunięcie braków wstrzynruje terrnin postępowarria.

WyjaŚnienie powyzszych informacjt naleŻy przedłoŻyc Regionalnemu Dyrektorowi oclrrony

Srodowiska w Bydgosz CZy oraz organowi prowaclzącemll postępowanie w sprawie wydarria decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto tut. organ administracjt, dzlałając W oparciu o art. 36 $ 1 cyt. ustawy z dnla

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adnrinistracyjnego, zawtadamta, iż z uwagi

na potrzebę uzyskania dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego rozstrzygnięcia

omawianej sprawy i przeprowadzenia analizy zgromadzonej clokumentacji, wydanie uzgodnienia

w przedmiotowe.j sp1awie 4astąpj w ciągLl trzyrlziestu dni od o1rz;mania uzupełnietria raportu

o oddziaływaniu przeclsięwzięcia rra Środowisko.
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