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z Karrcelarii Prawniczej w Gdńsku

Pismo w sprawie

]zi;rłaiac rr itrlieniLr \Iieczr słarr a \,{aczkori skiego. jako ustanorł,ion}, rv sprarlie
:::.:.:_,,.:-:l,. ..dporria,j]jec na pisnlo z dnia 19 1(_] ]t]l_i r. dot. udzielenia rrr ja:nień lr

:::.],,\ić Jotrczacei budorrr elektrorłni rriatrorrej o moc}, znamionołvej do 1000 kW i
,,,-,5.1],1,139 dt'l 115 m na działce o nr er.ł,idencyjrrym 27712 obręb Świerczyn1," połozonej w-

:::lej scclrr osci \orr e Swierczyny, gnr. Bafintczka, wskazuję co następuje.

\J, l.

Zgodnie z Wytycznym w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko tarm
\\iatro$,,vch M, Stryjecki, K. Mięlniczuk nalezy wskazać co najmniej 3 rozpatrywane przoz
inlr estora rł,arianty FW:

. rł,ariant wybrany pTzez inwestora do realizacji,

. racjonalny wariant alternat1,,wn1,.
o wariant najlepszy dla środor.viska (może on byc jednocześnie tozsamy

z jednym z wymienionl,ch pol,rl,żej).

Za racjonaln1, wariant alternatl,un}- przedsięwzięcia należy uznać taki, który jest
mozliwy do wykonallla z ekonomicznego. technicznego/technologicznego oraz pfawnego
punktu widzenia i wypełnia założon,v pTzęz rvnioskodawcę cel. czyli w tyrn przypadku -
produkcję energii elektrycznej z w_vkorzystaniem odnalvialne go źródła,jakim jest siła wiatru.
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Obow,iązujące przepisy nie nakładają ogtaniczeń jeśli chodzi o wybór
wariantu/rł,ariarrtólv, który zostanie zaprezentowany jako racjonalny wariant altematlłvny.
Preferowan_ltn i polecanlm rozw-iązaniem jest przedstawienie wariantu lokalizacyjnego (inne
lokalizacje erłęntualnie inna ilość elektrowni), mogą to być także warianty technologiczne
(np. zastosorł-anie innego §pu turbin) czy nawet czasowe (budowa farmy pIzez cały rok lub
tylko poza sezonem uegetacl,jnym,wyłączanie turbin w pewnych okresach).

W Raporcie OOŚ sporządzonym w 2014 roku inwestycje przedstawiono w jednym
ł,ariancie lokalizac"ljnym uwzględniaj ącym:

o połoźenie inwes§cji w zakresie odległości względem obszarów stale
zamieszkiwanych ptzez człowieka oraz mozliwości wystąpienia potencjalnego
wpływu na człowieka - konflikt społeczny;

o połozenie inwestycji w zakresie otoczenia i mozliwości
wpływu na środowisko przyrodnicze;

potencjalnego

o połozenie inwestycji w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

W opracorł,antuzłożonym w odpowiedzi na pismo SKO jako wariant alternatywny dla
pianorł,anego przedsięwzięcia ploponuje się przesuniecie turbiny na wschód działki nr 27712

- rr ariant alternatywny I.

.Ąutorz.v opraco\Ą,ania złożonego w odpowtedzi na pismo SKO są irrnego zdania niż
,,_,Llit,llz\ pisrtra złożonego w dniu 31.10.2014 roku zawierającego uzupełnienie raportow
lllliiOlt]giczllego i chiropterologicznego stad przedstawienie nrozliwości przesunięcia turbiny
,,,, :.l:]-.]ji] lziałki i przedstariienie atlalizr akustlczrlej z trlrzglednienienr obu lokalizacji
turb,in. _\na]izr akustlczne przedstalriają. ze taka lokalizacja od iłzględem emisji hałasu jest
nrozlirr a,

\Ą,' ocenie l,vnioskodawcy \Ą, raporcie OOS wariantowość inwestycji została błędnie
przedstarł,iona.

Po pierr.ł,sze budowa niesprec5rzowanej liczby elektrowni wiatrowych o mocy do 0,5
\1\\' - gdyby faktycznie był taki zamysł autorów raportu, naszym zdaniem wykonaliby
miedz1, innymi dodatkowe analizy akustyczne oraz ocenili by wpływ dwóch dodatkowym
turbin (a nie jednej) na ptaki i nietoperze, Takich analiz nie wykonano stąd mozna sądztć, że
zdanie to znalazŁo się w raporcie ooś oml,łkowo.

Natomiast budowa elektrowni konwencjonalnej z generatorami zasilanymi paliwami
stałr.mi. gazowymi lub ciekłymi (w tym węglem o mocy i MW) nie spełnia założęń
racjonalnego wariantu alternatywnego. za któri, uznaje się przedsięwzięciem, które r.vypełnia
załozot-ly przęz wnioskodawcę cel, cz.vli ri tyrn przypadku - produkcję energii elektrycznej z
rr r korzystaniem odnawialnego źrodła.iakim jest siła wiatru.

Ad.2.

Łączne obliczenia emisji hałasu dla elektrowni rviatrorłych istniejących oraz
planowanej zostały przedstarł,ione \ĄI lłl,jaśnieniu złozonym rv odporł-iedzt na pismo SKO.
Tabela nr 2 tego opracowania przedstarł,ia wyniki dla logarl-trrricznej sumy immisji
planowanych (GF:0) i istniejących elektrowni wiatrowl,ch (GF:1).
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Ad.3.

Siedliska o kttlrrclr t]lc]\\-a lr kontekście ewentualrrego zniszczęnla siedlisk skowronka
,1!utttlu c/l-t,cl?,,i i, pliszki zółtej _11rlracilla flava, potrzeszcza Miliaria calandra, trznadla
Entheri-,t c,irl,ilte]lu podczas budorr1 i ekspioatacji siłowni nie 1ężą na terenie Specjalnego
OŁ.szarrt ()clutlnr Ptakóu \atura 2000 Bagienna Dolina Drrvęcy PLB040002 ani na zadnym
terellie .,h1 ollit)ll\ Il].

Plat-iorrane przedsięrvzięcie nie spowoduje znaczącego negat},\\,nego oddziaływania
rl zgle.len siedlisk i gatunków priorytetowych obszaru Natura 2000. Omaił,iany teren leży
ptrza terenami chronionymi: Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 Bagienna Dolina
Drrrecr PLB040002 oddalony jest o ok.4,5 km a Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina
Drrręcl,PLH280001 o ok. 3.5- 5,5.km. Autorzy opracowania " Inwentaryzacja ornitologiczna
rr okresie migracji i zimowania dla 16 Obszarów Specjalnej Ochron,v- Ptaków Natura 2000. . ..

..w t.}-m Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 nie w-skazują obecności turbin wiatrowych
jako zagrożenia dla arł,ifauny obszaru PLB040002.

Ad.4.

Za lokalizacją planowanego przedsięwzięcia w proponow,anl,ch rł,ariantach nie
przemalł,iają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego \\, rozumieniu przepisu
art, 3.ł ust. 1 u.o.p.

S/skazując na powyższe wnioskodawca pozostaje w przeświadczeniu o zgodności
jego zamięrzeft inwestycyjnych z mozliwością ich realizacji na terenie objętym analizą
uł-anmkor,ł-ań oddziałlrł,ani a tegoż przedsięrłżęcia na środow-isko.
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