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1.1-a podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt.2, art.75 ust. 1 pkt. 4 oraz art.80 usL.l
i art. 82 ustarv_l, z dnia 3 październilta 2008 roku o udostępnianiu informac.ii cl środowisł<u
i .jego ochronie. udziale społeczeiistwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałyrł,alria
na śrcldowisko (Dz, U. Nr 199, p,"17. 1227 ze zm.) a takźe § 3 ust. l pkt 6 lit, b rozporządzellia
Rad1, Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć rrrogący,ch znaczaco
oddziaływać na środow-isko oraz :izczegółowych uwarunkowań zwtęanyclt z kwalifikou,ani(,m
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. |]. Nr 257. pt,z.
2573 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnta 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postępow,allia
adnrinistracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz.267.). po rozpatrzeniu wniosku Prokon Ncw
Energy Poland Sp. z o.o. EW Sieradz Sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ltl. Budolvlan,vch 6*d.
80-298 Gdarisk. z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie wydania decyz.ii o śroclow,iskowlch
uwartlnkow,aniach dla przedsięwzięcia polegającego na brrdowie jednej lvolnostojąr:ej
elektrowni wiatrorvej wtaz z infrltstrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 624 j 6ż5 wlaz
z dzia|ką podlegającą oddziaływaniu elektrowni o nr ewid. 626 położonych w miejscowosci
Dąbrowa Wielka gmirra Sieradz i po rł,ydaniu opinii Państwowego Porviatowego Inspektt,ra
Sanitartlego w Sieradzu oraz uzgodnieniu warunków realizacjt przedsięw-zięcia pr7ez
Regiorralnego Dyrektora Ochron5 Srodowiska w Łodzi.

Orzekam

realizac.ię przedmiotowego przedsięwzięcia i określam warunki tej rea|izacji

I Rodza.i i rniejsce realizacji pl,zedsięwzięcia

1. Planowalle przedsięwzięcie naleźy zreallzować w zakresie obejmLrjącyr-lr btrdorvę .iedlłe.i
elektrowni wiatrowej o śreclnicy wirnika do 90 m i wysokości zarł,ieszenia wirnika na

pozionrie od 100 do 105 trr. jako jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy
2 MW, zlokalizowanei na clziałkach o nr ewid. 6ż4 i 625 (oddziaływanie rotora będ,:ie
obejnrowało przestrzeń powietrznąnad dzińkąo nr ewid. 6ż6) w nliejsc<lwclści Dąbrorr,,a
Wielka. Całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nie przekroczy 150 m n.p.t.

2. Na pełen zakres planowane.j inwestycji składać się będąnastępujące element1,:
- elektrownia wiatrowa o mocy do 2.0 MW,
- stac.ia kontenerowa pomiarowo - rozdzielcza średniego napięcia 1 5 kV.
- linia kablowa średniego na;-lięcia l5 kV,
- lirria światłowodowa dla celów komtrnikacii elektrowni wiatrowej.
- w-er,vnętrztra droga dojazdowa orazplac montazow-o - manewrowy.

3. Na.ibliże.| położone tereny nrieszkaniowe zabudowy zagrodowej zrrajdują się na dzialce
o nr eu,id, 142 w Dąbrolłie Wielkiej w odległości ok. 560 m na północ od terenu
planorł ane.i inrt est1 cj i.
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lI warr-rnki rł,ykorzystania terenu w fazie realizacji

Prace btrdow,lane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej między godz. 6()0 a2)0",
W traltcie prac budowlanych nalezy stosować urządzentao niskirn poziomie emitolł,anegcl
hałasu i emisji zantęczyszczęli oraz zapewniających oclronę wod gruntorv.vch.
Stosor,vne urządzenia oraz sprzęt budowlany powinny być w dobrynl stallie technicztlynr.
Do przemieszc,zania się sprzętu i ludzi na miejsce prac budowlanych wr,korz,vstyrvać sieć
istniejących dróg i dojazdow.
Bazę materiałowo sprzętową usytuować w taki sposób aby zapelł,nić oszczęclne
korzystanie z terenu. zabezpteczając przed przenikanietn zanieczyszczęń do gruntu.
Podczas prac budowlanych stosować rozwtązania zabezpieczające naturalne zagłębienia
terenu. rorv1, melioracyj ne,

7. Odpady powsta.iące w trakcie budowy należy segregować i gromadzic w sz,czelnl,g1-}
pojenlrrikach i sr,rkcesywnie wywozic.

8. W celu zminimaltzowania strat w uprawach prowadzić prace bud<lw,lano-montazo\\,e po
zbiorach lr,rb przed zasiewami.

9. Naleźy zadbać o zachowanie stosunków wodnyclr, w trakcie odwaclniania rł,llitlpórt
zasięg leja depresji rrie powinien wykraczac poza granice terenu.

10. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nalezy do minimum ogranicz1,,c przekształcanie
elementów przvrodniczych.

11. Roślinność zna.idującąsię w sąsiedztwie pasa robotzabezpieczyć przed zniszczenienl.
12. Prace budowlane prowadzió stosując środki minimalizujące oddziaływanie na chroniolle

gatunki zwierząt.
13. Prace polegające na zdjęciu warstwy humusu wykonać poza sezonem lęgowym ptakóił.
14. Scieki soc.ialno - bytowe odprowadzac do szczelnego zbiornika bezodpłl,r,vowego.

III Działania rra etapie eksploatacji

1. Emisja hałastr do środowiska nie moze naruszać standardów jakości śroclowiska
i powinna być zgodna z dopuszczalnymi waftościami określonymi przepisami prar,va.

2. W v,ypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomów hałasu. nalezy
pocljąć dzlałania w celu ograniczenia hałasu do wartości dopuszczalnych.

3. W przypaclki zrlriany warunków pracy instalacji, inwestor zobowiązany jest do wykonania
atlalizl, akustycznej, o ile zmlany te mogłyby mieć rvpływ na zmianę wafiości klimatu
akust.vcznego.
W' przypadktr uszkodzeń wiatraka, inwestor przy-wróci do stanu początkowego wszelkie
straty porł,stałe w środowisku.
Teren i nvvest_vc.j i pozostawić w- stanie bezdrzewnvm.
W przypadkr-r nie eksploatowania elektrowni przez okres jednego roku z przycz>l1
techrricznyclr lub innych, należy usunąć elektrownie rłiatrowąiprzywrócić tererr dtl sta.trlt

poprzedniego.
7. Nalez_v dokonać okresowych konserwacji ruchonrych elementórł turbin1" celelr-l

ograniczenia hałasów mechanicznych oraz usuwać powstałe nierciwllości
i zanieczyszczerńa na śmigłach.

lV Dokunrerrtacja wymagana do w),dania dec},zji o tlozwoleniLr na budowę

1. Zaprojektować turbinę wiatrowa o następujących pararrretrach:
- wl,sokość zalvieszenia turbiny wiatrowei na wiezy od 100 do l05 m n.p.t..
- ttrrbina wyposazona w wirnik o średnicy do 90 m,
- wysokość całliowita konstrukcji elektrowni nie większa niż 150 m n.p.t..
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5.
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- llloc znalllionowa elektrorł,tri do 2 MW,
- rórvnowazny poziom dźwiękrr A turbiny nie większy nlZ I04 dB w- porze dnia i nocy.
- ilość śrnigieł - 3.

- trraksynralna ilość obrotów vlirnika 15 obr/min.
ż. l.okalizacja ttrrbiny wiatrowcj :

- od strorry wschodniej (wzg1. dz. nr 624) ok,50 m,
- od stron1, połudlliowej (wzgl. dz. nr 623) ok. 170 m,
- od stron1, zachoc,lniej (wzgl. dz. nt 623) ok. 12 m.
- od strony północnej (wzgl, dz. nr 63| - droga) ok. 255 m

3. Zapro.iektorvać transformator 0.69115 kV. W przypadku zainstalorvania transtbrmat(,ra

olejowego należy go wypostlżllc w szczelnąmisę olejową lub zainstalować transfortnalor
z dwuścienną obtrdową.

4. Zaprojektowac oświetlenia obiektu z ograniczonądo minimum ilością błyskow tla minuLę,

które będzie zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie będzie walliĆ

i dezorierrtorr,,ać awifauny.
5. Nie stosorł,ac światła białego do oświetlania turbiny lł,iatrowej.
6. Zerł,nętrzne końce śmigieł pomalować pięcioma pasami o jeclnakowej szerokości.

prostopadłl,ch do dłuzszego wymiaru łopaty śmigła. pokrywających 1/3 długości łoplrt1'

śmigła (3 pasy koloru czer\vonego lub pomarańczowego i 2 białego) by zwiększyć ich
rł,idoczność.

]. ł_opa§,pcrt-lralować farbami rnatowymi aby zredukować efekt refleksów słonecznych.

8. Konstrukcję elektrowni wiatrowej pomalować farbami nie kontrastu.iącynli z ()toczellien].

9. Na elektrorvrii nie umieszczać reklam, dopuszcza się oznaczenia i s1,,rnbol producenta.

V Działania dotl,czące zapobiegania. ograniczania oraz monitorowania oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

1. W celu dokonania faktyczl.e.j oceny wpływu planowanej inwestyc.|i na ptaki lrależy

wykonac porealizacyjny mtlnitoring ornitologiczny, który obejmo\Ą,ac ma cykl rocz;ry

w- celu uzyskania kompleksovry-ch danych dotyczących okresu lęgowego" dyspersji

polęgowe.j. przelotu jesierrnego, zimowania i przelotu u,iclsennego. ilościor,'ej

clrarakterystyki w.ykorzystania tetnuprzez ptaki, w tym dokładny przebieg tras. kieruIrki

i rłysokości przemleszczanta się, sezonowość występowania. zvtązki pomięclzY

rłl-stępolł,aniem ptaków a siedliskami odnoszące się do mozliw'ości odpoczynku
i zerowania, a w odniesieniu do ptaków obserwowanych w locie rowniez wysokc,ść

przelotu w, rozbiciu na trzr pułapy, kierunki przelotów oraz monitorirrg śnrierlelnosci
1v wyniku kolizji. W monitoringu nalezy odnieśc się do gatunków ptaków ąvmieniclnlch
w Załączlliku l Dyrektyw1, Rady 79I409/EWG oraz gatunkow ptakow chronionlch
polskim prawem r,łymienionych w, rozporządzenlu Ministra Srodowiska z dlia
l2 pażdziet,nika 2011 roku rv sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.Ll. 20l1 Nr 2.;7,

poz,. 141C)). w-Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001), gatunki SP}]C

\Ą,kategorii 1-3 (Bird Life International 2004), Zgromadz,one wy,niki należy
zitrterpretować, oceniając skalę zmlran jakie nastąplły oraz zaproponować adekwatrre

dz,iałania łagodzące w stosunku do zidentyfikowanych oddziaływań.
2. W celu dokonania oceny wpływu planowanej inwestycji na nietoplerze na\eż,y lł,ykollaĆ

porealizacl,jrr,v monitoring chiropterologiczny, który obejmować będzie cl'kl roczi,y,
polegającl,na automatyczne.i rejestracji aktywności nietoperzy w systemie Ar-rabat lub Ilat
Corder z mikrofbnem umieszczonym na wysokości rotora z mozlilvością nagryrł,ania na

turbinie oraz na prowadzeniLr kontroli zwtęanych z przeszukiwaniem ternu pod łopata ni
wirnika turbiny. Zasady przyjętego monitoringu poinwestycyjnegcl lTluszą być alitualrre

i zgodne zobowiązującymi wytycznymi i standardami. Chiropterologiczn1, nronitorillg



PorealizacYjnY należY Przeptowadzic w celLl uzvskania kompleksclwych cianl.ch
dotYczącvch struktury gatunkowej. fiekwencji w- strel're odclziałyu,alria planclrvane,i
inwestycji. w'ykorzystywania terenu w czasie nocnych zerowisk. wiosenny.ch i.iesiennvcll
migracji. tworzenia i rozPadu kolonii rozrodczych, roIenia. rozrodu. szczvttt aktl,wnclści
lokalnyclr poptr|acji oraz monitoring śmiertelności. pcinadto nalezy wskazać odtlalezione
krl,iórvki i miejsca hibernacji.

3. Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny nalez1 przl-prorvadzicl trz1,[16tnie w,ciągLr
pięciLr lat od rozpoczęcia eksploatacji inwestycji.

4. W PrzYPadku negatylł'nego oddziaływania na chroniolre gatunki zwierząt" przekraczające
rozmiar1' Podane w raporcie, inwestor podejmie stosowne działania minimalizuiilce
i rł;','kluczające rregatywny wpływ wynika.iący z ftrnkcjonorł.ania elektrorvni wiatrorłe.j.

5. Szczegółowe sprawozdanle z przeprowadzonych monitoringów. wraz z vr,l,nikanli baclari
Ora7, wnioskami i wskazaniem przęz inwestora działań zapobiegarł.czl,ch tlalcź\,
Przedłoż.vc Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w. ł,oclzi ił, ternlinie c|lvtich
miesięc1, od dnia zakończenia każdego z cykli rocznyclr badań.

\/I przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przepror,vadzac

1. OcenY' ocldziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie rłt,clania
pozwolenia na budowę.

2. PoStępowanie lv sprawie transgranicznego oddziaływalria na środow,isko.

tlzasadnienie

W clniu _5 liPca 2010 roku wpłynął do tutejszego organu wliosek o wydarrie cleclz.ji
t, Śroclorvisk,'rql'ch urł'arunkowaniach zgody na realizacje, przedsięwzięcia polega_iąccgo na
l udorł'ie .icdne.j w,olnostojące.i elektrowni wiatrowe.j wTtlz z inliastruktttrą teclrnicr,rą ,.,o
tiziałkach o nr erł'id. 624 i 625 w-raz z dztaŁkąpodlegającą oddziaływaniu elektrorł,ni o llr ell icl.
t,26 Polożon,vch rł' miejscowości Dąbrow,a Wielka gmina Sieradz. Do rvniosku została
;,ałączona karta intbrmacyjna o planorł,anym przedsięwzięciu mogąc_ylll potenc.ialnie zllaczilco
t,ddziaływać na środowisko" mapa do celów opinioda.,vczl,ch \Ą skali l:500 i rłl,pis1
;,, erł,i derrcj i gruntów pl anowane go przedsięwzięc ia.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 6lit. b rozporządzenia Rad1 Ministróu,z dnia 9listopacla 2()1{)
roku u'sprarł'ie przedsięwzięĆ mogącychznacząco oddziaływać na śroclorvislio (Dz. U. t.,\r 2l j.
poz. 7397'1. oraz, szczegółowych uwarunkow,ań zwtązanych.z kwalifikow-aniem przedsięl,i,zięcia
clo sporządzenia rapoftu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257. poz. 2573 7,c
imiarrami) planorł'ana inwestycja należy do przedsięwzięti mogącyclr poterrcjalnie zllŁlczącc)
tlddział,vwać na śrcldowisko. dla których przeprowadzenie cłceny oddziaływaIria na środcllvisktl
l lroże by,ć \Ą.ymagallc.

Stosow'nie do art. 64 ust. 1 pkt l" ust 3 i 4 ustawr z dnia 3 pażdziernika 2008 rokLr
t, uclostępnieniLr inlbrmacji o środowisku i jego och1,onie. udziale spółeczelisttł.a tł,ochronie
sroclowiska OraZ O clcenach oddziaływania na środowisko. obow,iązek przeprorvaclzenia ocen),
t,ddział}'wania przedsięwzięcia na środowisko stw,ierdzir w droclze poslanowienia organ
r,v{ą5gi\Ąl,v clo rv1,'dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięcitl opinii
t,kreślonyclr orgatlów.

W dnitl 7 lipca 2010 roklr, Wójt Gminy Sieradz wsl,.cz$ postępowanie adnlinistract,jne
li'przedmiotolve.i sprawie. Następnie tutejszy organ wystąpił do Państwo\\.ego Powiatow.ego
lirspektora Sanitarncgo w Sieradzu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środow.iska
iv Łodzi o rvydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia c)ceny oddziałylł,ania na śroclou,iskcl
i.anrierzenia inwestvcyjnego.



Państrłolv1,,Powiatowy lnspektor Sanitarny w Sieradzu pismenl z dnia 15 lipca 20l0
rokit. znak: PPIS-ZNS.460-20015712010 uznał, tż należy przeprowadzić ocenę oddziały,wallia
nir środowiskcl. Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Łodzi postanorvienienr z dliia
l6 lipca 2010 roku. znak: RDOS-10-WOOS.11-6614-1747llOlmł rł,yraził opinię. iz ,,lla
plaliorvanego przedsięwzięcia istlrieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziałl,wania lla
śr,odow-isko i sporządzenia raporttr.

W zrł'iązkLr z, pow5lższynł Wójt Grniny Sieradz, postanowienietn nr 14lż010 z drria
4 sierpnia 2010 roku. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziały-wania na 'rodowis|<o

oraz określił zakres rapofiu a następnie postanowieniem nr 1512010 z drlia
4 sierpnia 2010 roku zawiesił przedlniotowe postępow-anie do czasu przedłozelrla pT7ez
rłnioslioc]awcę rerportu oddziałyr,ł,;rnia przedsięwzięcia na środowisko.

Po przedłoźeniu lv dniu 4 pażdziernika 2012 roku. przez Prokolr New EIlerg1, Polarrd
Sp. z o.o. EW Sieradz Sp. k. z siedzibą w Gdańsku, raportu oddziałyrvania na środorvisl,.o.
Wó.it Gnriny Sieradz pod.iął zawieszone postępowanie i wystąpił do Regionalnego Dyrektt,ra
C)chroriy, Sroclorł,iska rv Łodzi cl uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Jo
Państrłowego Pcllviatou,ego Irrspektora Sanitarnego w Sieradzu o wydanie opinii clotyczącej
rcalizirc.ji przeclsięrvzięcia. W obwieszczeniu, które ukazało się w dniu 8 pazdzierllika 2012
rtlku. zaw,iadonliono wszystkich zainteresowanych o mozlirł,ości zapoznanilt ,ię
z opracowan.v=nr rapoftcm oddziałi,wania na środowisko i składania uwag i rł,niosk(llv.

Państrł,oivy,Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z clnia 30 pazdziernika
2012 rokr-r. znak: PPIS-ZNS.460,264.94.2012 zaopiniował warunki reaiizacji przcdsięwzięcia.
Regionalny D,vrektor Ochrony Srodowiska w Łodzi wzywał Inwestora clo uzl-łpełnieliia
inlbrmac.ii zar,łartyclr w raporcie, który w dniu 5 lutego 2013 roku złożył wt-liosek
o przedłużenie lermintt uzupełnienia raportu. Prokon New Energ1, Polarrc1 Sp. z o.o. F W
Sieradz Sp.k..rv dnitt 7 września 2013 roku przedłożyła uzupełniorry raport. ktor_v, przekaza\o
do ztlopinior,vania i uzgodnienia rł arunków realizacji.
Paristworł,_v Porviatowy Inspektol, Sanitarny w Sieradzu w opinii sanitarr-rej z dnta 17 wrześlria
2013 roku. znak: PPIS-ZNS.460.207.81.2013 zaopiniował r,ł,arunki realizacji przeclsięlł,zięcia,
a rv clniu 10 pażdzierrrika 2013 roku" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łotlzi
postarrclwienienl znak,. WOOS.-ł242.253.2012.T0.10 uzgodnił realizirc.ię przedmiotoweuo
przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Wo.jt GIlrilly Sieradz w Obrł,ieszczen|u z dnia 8 listopada 2013 roku zawiadol,rił
o rł,szczęciu postępow,ania z udziałem społeczeństw,a i możliw-ością ,zapoznania :;ię

z dokunrcntac,ią" składania uwag i wliosków. W ustawo\Ąrym terminic nie w,płynęły żadrre

urvagi i wnioski.
Przeclsięił,zięcie polegając,: na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wr az

z irlfrirstrukturą techniczną oddziaływać będzie na środowisko l]a etapie realiza;.|i
i eksploatac.|i. W trakcie eksplcratacji przedsięwzięcie będzie oddział5,r,vało na śl,odowisito
\Ą sposób ciągł,l, \\, zakresie emisii hałasu, oddziaływania pół elektrornagnetycznvt:lr.
oddziaływania na krajobraz i środowisko przyrodnlcze. Przeprowadzona ocena oddziałl,w,alria
rł 1,kazała. że realizacja przedsięrł zięcia nie będzie generować oddziałyrł,ari rnogących zagraż lc
warunkom życia ludzi i nie bqldzie miała wpływu na przeobrazenie kra.iobraztr p()pr?ez,

spor,r,odorvanie rv lTim widocznynl zmian,
Teren realizacji przedsięrł,zięcia zlokalizowany jest poza obszaranri objętyrni ochroirą

na podstaw,ie Llstawy z, dnia l6 kwietnia 2004 roku o ochronie przl,rody, (Dz. LJ. z 2004 rol.u.
nr c)2 poz.880 ze zm.). Najbliżcj połozonym obszarem ochrony nalezącym do Errropc.iskle.j
Sieci Ekologicznej Natura 2000 iest obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik .lezior_si(o

PLB100002 - odległość ok. 11 tr.m. oraz ok.5 km od Parku Krajobrazowego Międzr/rzecza
Warty, i Widarł,lii. ok. _5 km od Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Kra.|obrazu. ok. 10 lnl
oc1 Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz rezerwatu Połboru.



W prowadzonym postępowaniu analizowano wniosek o wy,danie deci,zii
tl środowiskowych uwarunkowaniach, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sieradzu, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrorry Srodowiska oraz
i nne zgromadzone nrateriały.

Biorąc powyższe pod uwagę ) orzeczono.iak w sentencji.

pouczenie

()d niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienitt odwołania
Kolegiuni Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie
t,trzymania.

<l.Ęłtł!łlą=

l. Prokon Nerv Energy Poland Sp. z o.o.
EW Sieradz Sp. komandytowa
ul. Budowlanych 64 D, 80-298 Cdańsk

ż. Gmina Sieradz
3. Właściciele gruntów znajdujących się w obszarze

oddziałvwan i a poprzęz ogłoszenie na stronie
!_!:_!_!] __!t|. li g§,i§_t ].l di.. { 1] tlu)l or az na tab l i c y o gło s ze ń
w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz

do Samorządow-ego
14-tu dni od daty jej


