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DECYZJA

a podstawie art. 71 ust.I, ust.2 , art. 75 ust.I pkt 4, art. 80 ust. l art. 82 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. r
199,poz. 1227 ze zrn.), § 3 ust.l pkt.ó lit. b) i 7 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 20 lOr.
w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na środowisko (Dz.U
r 213, poz. 1397 ) oraz art.l04 kpa, po rozpatrzeniu
wniosku złożonego TML E ERGY Sp. z 0.0. ul. Warzywna 18, 61-658 Poznań w sprawie
wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia
mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy wiatrowej
Ślesin/Klećzew
o mocy do 35 MW składającej się z 14 elektrowni wiatrowych wraz z
urządzeniami i instalacjami służącymi do przesyłu energii elektrycznej, infrastrukturą techniczną
oraz stacją transformatorową S 1110 kV i przyłączeniem farmy do istniejącej sieci wysokiego
napięcia, oraz przeprowadzeniu postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

ORZEKAM
I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia
l. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić z użyciem maksymalnie czternastu turbin
wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 2,5 MW, wysokości wieży elektrowni
nieprzekraczające 100 m, średnicy wirnika do 100 m oraz o maksymalnym poziomie mocy
akustycznej do 104,2 dE.
2. Zachować następujące współrzędne posadowienia siłowni w układzie 1992:
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3. W trakcie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyć wykopy oraz prowadzić ich
regularne inspekcje, pod kątem obecności drobnych ssaków, płazów lub gadów. W
przypadku stwierdzenia ich obecności, przenieść je w oddalone, bezpieczne i odpowiednie
dla danego gatunku miejsce.
4. ie stosować oświetlenia turbin światłem białym i migającym (nie dotyczy oświetlenia
turbin koniecznego ze względów bezpieczeństwa).
5. Zakres pracy śmigieł turbiny ustalić na poziomie nie niższym niż 50 m n.p.t.
6. W okresie 5 lat po oddaniu farmy wiatrowej do eksploatacji trzykrotnie przeprowadzić
obejmujący cykl roczny monitoring poinwestycyjny w zakresie:
a) występowania ptaków, na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie
lęgowym - przedmiotem obserwacji powinny być przede wszystkim gatunki
ujęte
w
załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz na wykazach Czerwonej Listy Zwierząt
Ginących i Zagrożonych Wyginięciem w Polsce i Europie, a także ujęte w wykazie
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunki skrajnie nieliczne,
bardzo
nieliczne,
nieliczne i średnioliczne (wg skali zawartej w opracowaniu Tomiałojć L., Stawarczyk T.
2003. Awifauna polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro
atura".
Wrocław);
b) ptaków migrujących w okresie ich wiosennych i jesiennych wędrówek oraz ptaków
zimujących;
c) nietoperzy występujących na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie
rozrodu imigracji;
d) śmiertelności ptaków i nietoperzy wraz z oceną skuteczności odnajdywania ofiar oraz
szybkości ich znikania z powierzchni.
7. Zgromadzone wyniki zinterpretować, oceniając wpływ inwestycji na populacje ptaków i
nietoperzy i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub kompensacyjne.
Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z interpretacją i oceną
wpływu, a także propozycją działań minimalizujących przedstawić w formie pisemnej
wraz z kopią na nośniku elektronicznym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Poznaniu. Raporty cząstkowe z zakończenia rocznych etapów prowadzonego
monitoringu porealizacyjnego należy przedstawić dwa miesiące po zakończeniu każdego z
rocznych cykli monitoringowych, natomiast raport końcowy w ciągu dwóch miesięcy od
zakończenia monitoringu.
8. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać
kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną
akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, przy warunkach
wiatrowych,
dla
których
występuje
najbardziej
niekorzystne
oddziaływanie
przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska.
a podstawie uzyskanych wyników
niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbiny w taki sposób, aby eksploatacja
inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić
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niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych
pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony
środowiska, Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym
niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.
II. Stwierdzam, że nie ma konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa wart. 72 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
III. Karta informacyjna
uwarunkowaniach

przedsięwzięcia

stanowi

załącznik

do decyzji o środowiskowych

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2011 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin wpłynął wniosek od TML
ENERGY Sp. z 0.0. ul. Warzywna 18, 61-658 Poznań w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dotyczącej budowy farmy wiatrowej Ślesin/Kleczew o mocy do 35 MW składającej się z 14
elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do przesyłu energii
elektrycznej, infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorową SNI110 kY i przyłączeniem
farmy do istniejącej sieci wysokiego napięcia. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć
wymienionych w 3 ust. 1 pkt.6 lit. b) i 7 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U r 213, poz. 1397 ) dla których ocena oddziaływania na środowisko może
być wymagana.
Uwzględniając uwarunkowania wymienione wart. 63 ust. I ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter zmian związanych z
realizacją przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z ich
realizacją prawdopodobieństwo,
czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie
zasobów naturalnych, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia
względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów
Natura 2000.
Postanowieniem nr WOO-I.4242.275.20 12.KB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.
W niniejszym
postępowaniu
uwzględniono
raport o oddziaływaniu
przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko opracowany w maju 2012 roku przez zespół pod kierunkiem mgr
Romana Bednarka, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek, na których planowane jest posadowienie przedmiotowych turbin wiatrowych oraz
uzupełnienie raportu z 29.08.2012 r.

Przeznaczenie przedmiotowych działek na terenie Gminy Kleczew w miejscowym planie
jest następujące: działka nr 292 w miejscowości Sławoszewo jest przeznaczona pod tereny rolne,
działka nr 205/3 w obrębie Genowefa przeznaczona jest również pod tereny rolne natomiast
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działka o nr ewid. 210/2 w obrębie Genowefa przeznaczona jest CZęSClOWOpod tereny
rekreacyjno-sportowe,
a częściowo pod tereny rolne. Dla pozostałych działek nie ma
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 80 ust.2
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje
decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach
po stwierdzeniu
zgodności
lokalizacji
przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. l pkt 6 lit. b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20 lOr. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. r 213, poz. 1397). Planowane
przedsięwzięcie
polega na budowie maksymalnie czternastu elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny
do 2,5 MW wraz z elementarni towarzyszącymi. W celu wyprowadzenia mocy z farmy wiatrowej
do systemu elektroenergetycznego będzie pobudowana stacja transformatorowa SNIl10 kV z
transformatorem o mocy 40 MVA, zlokalizowana na działce 324/2 w obrębie Goranin. W celu
umożliwienia dojazdu do elektrowni wiatrowych planuje się budowę dróg technicznych o
szerokości 4,5 m. a czas budowy elektrowni przygotowany zostanie pas techniczny o szerokości
do 20 m. Wysokość wieży turbiny wyniesie maksymalnie 100 m, średnica wirnika do 100 m,
całkowita wysokość nie przekroczy zatem 150 m. Moc akustyczna pojedynczej turbiny wyniesie
maksymalnie 104,2 dB.
Inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów chronionych, o których mowa
wart. 6 ust l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.). W
odległości ok. 6 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków
Ostoja Nadgoplańska PLB040004 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło
PLH040007. Ponadto inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem obszarów cennych dla
ptaków wyznaczonych na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemysława Wylęgałę.
Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolatę "Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania
oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego" zleconego przez Wielkopolskie Biuro
Planowania Przestrzennego.
Przedmiotowa
inwestycja nie będzie miała bezpośredniego
negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze. Południowa część terenu przeznaczonego pod
budowę fermy wiatrowej usytuowana ma być na zwałowisku wewnętrznym dawnej odkrywki
Jóźwin IIB, natomiast jego północna część mieści się na terenie, w którym dominują
wielkopowierzchniowe pola dawnego zakładu rolnego.
a potrzeby opracowania przeprowadzono roczny monitoring ornitologiczny składający się z 10
dwuosobowych kontroli badających cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średnio licznych.
Ponadto wykonano po 24 liczenia na dwóch punktach kontrolnych oraz wzdłuż transektu.
Dodatkowo autorzy opracowania kontrolowali składowisko odpadów komunalnych dla Gminy
Kleczew zlokalizowane kilkaset metrów na zachód od jednego z punktów kontrolnych oraz liczyli
w latach 20 l O i 2012 ptaki na pobliskich "ciepłych jeziorach konińskich". Od marca do listopada
2011 r. przeprowadzona została inwentaryzacja chiropterologiczna składająca się z 28 kontroli. W
efekcie badań nad awifauną odnotowano łącznie 128 gatunków ptaków. Z uwagi na otwarty
charakter krajobrazu, na badanej powierzchni wykryto gniazdowanie jedynie trzech gatunków
ptaków drapieżnych (błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego oraz pustułki) oraz dwa gatunki
nielęgowe (myszołowa oraz kanię rudą). Również w okresie pozalęgowym stwierdzono niskie
liczebności ptaków drapieżnych. W odniesieniu do innych dużych ptaków lęgowych na
analizowanym terenie zaobserwowano jedynie 3 pary lęgowe bociana białego.
a badanym
obszarze stwierdzono występowanie 44 gatunków ptaków o niekorzystnym statusie ochronnym
takich jak kuropatwa, przepiórka, sieweczka rzeczna, krwawodziób, czajka, turkawka, dudek,
dzierlatka, skowronek, świergotka polna, białorzytka, jarzębatka, dymówka i oknówki. Gatunkami
pozalęgowymi należącymi do grupy ptaków o niekorzystnym statusie ochronnym odnotowanymi
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na badanym terenie były m.in.: gąsiorek oraz potrzeszcz. Ze względu na relatywnie niskie
zagęszczenie oraz labilność stanowisk tych gatunków stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja
nie wpłynie negatywnie na tę grupę ptaków. Jedynym gatunkiem kolonijnym łęgowym
odnotowanym na badanym obszarze była śmieszka, której kolonia licząca 7 par została
stwierdzona przy składowisku odpadów gminnych w Kleczewie. Zjawisko wiosennej i jesiennej
migracji ptaków nad przedmiotowym terenem było niezauważalne ze względu na charakter
przedmiotowego terenu. Również nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na miejsca
koncentracji ptaków.
Najwięcej przelotów ptaków zarejestrowano na niskich wysokościach tj. do 50 m, w
związku z tym nałożono warunek określający minimalną wysokość na jakiej pracować mają
śmigła turbiny.
Na badanym obszarze stwierdzono obecność co najmniej 6 gatunków nietoperzy: mroczka
późnego, karlika malutkiego, karlika większego, borowca wielkiego, gatunku z rodzaju Myotis
oraz gatunku z rodzaju Plecotus. Z przeprowadzonych badań wynika, że lokalizacja turbin
wiatrowych nie jest kolizyjna dla lokalnych populacji nietoperzy. Większe ich skupienia
odnotowano jedynie na obszarach wiejskich.
a terenie przeznaczonym pod planowaną
inwestycję nie stwierdzono miejsc dużej koncentracji nietoperzy, ich aktywność była niska i miała
charakter rozproszony.
a analizowanym obszarze nie stwierdzono również miejsc stanowiących
kolonie rozrodcze i zimowiska nietoperzy.
Jak wynika z uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko autorzy opracowania (części ornitologicznej oraz chiropterologicznej) po analizie
dokumentacji dotyczącej oddziaływania sąsiedniej fermy wiatrowej na ptaki i nietoperze
stwierdzili, iż nie nastąpi oddziaływanie skumulowane farm na ww. grupy zwierząt.
Planowane turbiny zlokalizowane będą na obszarze użytkowanym rolniczo. W takim
środowisku, mogą występować drobne ssaki oraz płazy i gady. W trakcie wędrówek łub
polowania w obrębie prowadzonych robót mogą one wpadać do głębokich wykopów, z których
nie będą mogły się wydostać, w związku z tym mogą one wymagać działań ratunkowych. Z tego
powodu nałożono warunek zabezpieczenia wykopów przed możliwością dostania się do nich
drobnych zwierząt oraz prowadzenia regularnych kontroli, pod kątem obecności drobnych
zwierząt w wykopie, a w przypadku stwierdzenia ich obecności przeniesienia ich w oddalone,
bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.
Ze względu na fakt, że niektóre typy światła przyciągają owady, co z kolei może powodować
wzrost aktywności nietoperzy w tych miejscach, nałożono warunek nie stosowania oświetlenia
turbin światłem białym.
W celu przeanalizowania rzeczy zagrożenia, jakie może powodować przedmiotowa inwestycja
dla walorów przyrody ożywionej na etapie funkcjonowania i podjęcia w razie potrzeby działań
zapobiegawczych,
nałożono warunek przeprowadzenia
monitoringu
porealizacyjnego
w
odniesieniu do ptaków i nietoperzy, które są grupą szczególnie narażoną na niekorzystny wpływ
tego typu konstrukcji. Badania śmiertelności ptaków i nietoperzy wraz z oceną skuteczności
odnajdywania
ofiar oraz szybkości ich znikania z powierzchni
pozwolą prawidłowo
zinterpretować dane zgromadzone w trakcie monitoringu porealizacyjnego. Monitoring ten zaleca
się przeprowadzić
zgodnie z metodyką opisaną w opracowaniach: Polskiego Stowarzyszenia
Energetyki Wiatrowej 2008 "Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych
na ptaki" oraz Porozumienia dla Ochrony
ietoperzy 2009 "Tymczasowe wytyczne dotyczące
oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" (wersja II grudzień 2009), które
określają minimalne standardy w prowadzeniu tego typu badań. W przypadku ukazania się
nowych wytycznych zaleca się dostosowanie metodyki do wymagań obowiązujących w
przyszłości.
W związku z przedmiotowym
przedsięwzięciem
wytwarzane będą odpady zarówno
niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Inwestor przedstawił w raporcie informacje na temat
gospodarowania odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Część
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odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej wart. 3
ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze
zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania
z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z przedstawionych w
raporcie i jego uzupełnieniu informacji wynika, że na etapie eksploatacji wytwarzane odpady nie
będą magazynowane na terenie elektrowni wiatrowej. Będą one na bieżąco wywożone przez firmy
serwisowe. Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. Jeżeli z przyczyn
technologicznych odzysk odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Przy
założeniu, że inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w
raporcie oraz jego uzupełnieniu inwestycja nie będzie naruszać przepisów prawa w zakresie
gospodarki odpadami.
Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w odległości przynajmniej 500 m od
przedmiotowej inwestycji. W raporcie przeanalizowano wpływ realizacji 14 sztuk turbin
wiatrowych przy założeniu posadowienia ich zgodnie ze współrzędnymi w układzie 1992,
wskazanymi w niniejszym postanowieniu. Ponadto w raporcie przeanalizowano skumulowaną
emisję hałasu pochodzącą od najbliżej zlokalizowanych obiektów o podobnym profilu działania.
Analiza akustyczna wykazała, iż na granicy naj bliżej położonych terenów chronionych
akustycznie nie wystąpią przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska. W związku
z powyższym przy spełnieniu warunków wpisanych do niniejszego postanowienia dotyczących
lokalizacji i parametrów technicznych elektrowni, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie
powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych
terenach objętych ochr6ną akustyczną wmyśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. r 120, poz.
826) zarówno w porze dnia jak i w porze nocy. W celu weryfikacji poprawności przyjętych
założeń do analizy akustycznej oraz ze względu na skalę inwestycji, w niniejszym postanowieniu
nałożono obowiązek przeprowadzenia kontrolnych pomiarów poziomów hałasu na najbliższych
terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, po
uruchomieniu inwestycji, w warunkach, w których wpływ inwestycji na akustyczny stan jakości
środowiska jest największy. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu
przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Inwestor został
zobowiązany do dokonania właściwych korekt parametrów pracy turbin, w przypadku
stwierdzenia
przekroczeń
dopuszczalnych
poziomów
hałasu w środowisku,
oraz do
udokumentowania poprawności zmian nastaw w postaci wyników pomiarów poziomów hałasu
przedkładanych właściwemu organowi ochrony środowiska oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii
oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na
środowisko
planowanego
przedsięwzięcia,
nie stwierdzono
konieczności
ponownego
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w
sprawie wydania decyzji, o których mowa wart. 72 ust. l pkt l ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku
o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.
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Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres
oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.

Załącznik
l.Karta informacyjna
____

pvupiS z podaniem imienia i nazwiska ora: sranowiska służbowego/

Otrzymują:
I.TML ENERGY Sp. z 0.0, ul. Warzywna 18,61-658 Poznań
2. Urząd Miasta i Gminy Kleczew
3. Pozostale strony - zgodnie z art. 49 Kpa
Do wiadomości:
I. aa.
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