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WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy
znamionowej wytworzonej energii do 1000 kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości
zawieszenia wirnika na wysokości do 80m (wysokość całkowita do 115m) wraz z niezbędną
infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi (to jest: podziemną energetyczną linią kablową
SN, linią światłowodową – sterującą, stacją transformatorową i rozdzielczą, oraz placem
montażowym) na działce nr 245 obręb Świerczyny , gmina Bartniczka.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3. Ust 1. pkt 6) Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - zostało zakwalifikowane do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie
raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
będzie niezbędna decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub/i
przed uzyskaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Głównym oddziaływaniem funkcjonującej elektrowni wiatrowej wpływającym na
okoliczne środowisko jest emisja hałasu. Może mieć on znaczenie w promieniu około 250 m
od miejsca usytuowania turbiny o ile usytuowane byłyby tam budynki mieszkalne. Związku z
tym najbliższe zabudowania (ok. 450 m od elektrowni) znajdują się poza strefą
oddziaływania hałasu.
Na wskazanych we wniosku terenie prowadzone są monitoringi ornitologiczny i
chiropterologiczny.

Zważywszy na dotychczasowe badania oraz na fakt, że teren w pobliżu był objęty wcześniej
przeprowadzonymi badaniami planowane przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć
negatywnie na awifaunę i środowisko przyrodnicze.
....................................................................
Załączniki:

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie;
2. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 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 2008 r., Nr 199, poz. 1227),
(w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3)
egzemplarzach wraz z załącznikami: Analiza akustyczna z mapą, Zestawienie odległości do
obszarów ochrony przyrody oraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku
danych.
3. wypisy z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie działka nr 245 obręb Świerczyny , gmina Bartniczka oraz obejmujące obszar, na
który może oddziaływać przedsięwzięcie; tj działki nr 226; 227; 242; 243/1; 244; 245; 246; 248; 254;
256; 257/6; 257/5 obręb Świerczyny.
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

