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OPINIA

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art.78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paździemlka 2008 r' o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronię, udzialę społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach
oddział}.rryania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. zŻ0l3 poz. 1235) po rozpatrzeniu wystąpienia Urzędu
Gminy Barhriczka z dnia 19.05.2014 r. znak: WISR.6220.1.8.2013 o wyraŹenie opinii w ramach postępowania
zmieruającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającęgo na
budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionolvej do 1000 kW na teręnie działkj nr 2'1'712 w Nowych
Swierczynach gm. Bartniczka
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wy raża następującą opinię:

- po zapoznaniu się z przedłozonymi materiałami' w tym z rapoftem o oddziaĘwaniu na środowisko uważam' że
decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach winna zawierać następującę warunki:r Inwestor winien' w terminie nie dłuższym ńŻ dwa miesiące od uruchomienia turbin wiatrowych' wy-

konać kontrolne pomiary poziomu hałasu na najblizszych teręnach objętych ochroną akustyczną. W
przypadku przehoczenia dopuszczalnych nonn dokonać niezbędnych korekt nastawu turbin.

' Uciązliwość inwestycji nie moze powodowac konfliktów społecznych oraz narvszać interęsów osób
trzecich.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1000 kW o
średnicy wirnika do ó0 m i wysokości zawieszenia wirnika na poziomie do 80 m. Całkowita wysokość elektrow-
ni wyniesie ok. 115 m' Przy elektrowni wykonana zostanię równiez stacja transformatorowa.

Najblizsza zabudowa mięszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 3 10 m od projektowanej elęktrow-
ni.

obęcna więdza oraz brak uregulowań prawnych w zakręsię oddziĄwania na Środowisko ęlektrowni
wiatrowych nie pozwala na jednoznaczne wskazanie czy projektowana lokalizacja inwesĘcji w przyszłości
będzie miała negatywny wpĘw na zdrowie ludzi. Dlatego w tej kwestii, należy uwzględnió wszystkie możliwo-
ści i przedsięwzięć odpowiednie działania, które mogą zrninimalizowac ryzyko zdrowotne dla ludzi.

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz duŻe zagęszczenie istniejących elektrowni
wiatrowych na terenie gmin Bartniczka i Brodnica wskazanę jest przeprowadzęnie konsultacji społecznych jr.rŹ

na etapie raportu przed wydaniem decyzji o środowiskclwych uwarunkowaniach. Pomogłoby to zweryf,tkować
opinię społecznąna tęmat w/w inwestycji.

Analizując przedłoŻone materiĄ, w tym rapoń o oddziĄwaniu przedsięwzięciana środowisko opra-
cowany przez ,,EKOMAN'' ul. Chocimska 3/3 w Bydgoszczy w 2014 r uznałem, Źe planowana budowa farmy
wiatrowej nie powinna mieć negatywnego wpĘwu na zdrowię ludzi i ochronę środowiska i moŻebyć zrealizo-
wanaptzy spełnieniu wyżej podanych warunków.
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otrzymują:
l. Urząd Gminy Bańniczka

ul. Brodnicak 8

87 -321 Bartniczka
Do wiadomości:

1.,,ENFRPOL'' Mieczysław Mączkowski
Szczuka 60
87-300 Brodnica

2. a/a.


