WÓJT GMINY GÓRZYCA
Górzyca, dnia 8 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE

GWOŚ.6220.8.6.2014
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 59 ust. 1, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64
ust. 1 oraz art. 66 i art. 68 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm., zwanej dalej ustawą o ooś),
a także § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wielkopolskim oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Postanawiam
I.

II.

Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:
1. budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą:
 budowie dróg dojazdowych wewnętrznych do obsługi elektrowni wiatrowych,

ułożeniu podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz linii
telekomunikacyjnych,
 przebudowie lub remoncie dróg gminnych wraz z budową zjazdów,
 budowie placów montażowych i serwisowych do obsługi elektrowni wiatrowych;
2. budowie stacji elektroenergetycznej 110/SN GPO Górzyca;
3. budowie magistrali kablowej SN i światłowodowej łączącej zespół elektrowni
wiatrowych ze stacją elektroenergetyczną 110/SN GPO Górzyca
w obrębie miejscowości zlokalizowanych w gminie Górzyca, w obrębach: Radówek,
Górzyca, Spudłów, Laski Lubuskie, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim
(z potencjalnym obszarem oddziaływania obejmującym ponadto obręb Sienno w
gminie Ośno Lubuskie, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim).
Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym
wymiarze zgodnie z art. 66 o ooś, w szczególności należy:
1. Na podstawie aktualnych danych pochodzących z obserwacji terenowych i danych
literaturowych, m.in. dokumentów sporządzonych na potrzeby wykonania planów
ochrony obszarów Natura 2000, przedstawić analizę ocenową wpływu realizacji
przedsięwzięcia na przedmioty i cele ochrony ustanowionych form ochrony przyrody

(ochrona gatunkowa, sieć Natura 2000 w szczególności na obszar Ujście Warty
PLC080001), znajdujące się w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji,
zawierające:
1.1. Analizę wpływu inwestycji na szlaki dobowego i sezonowego przemieszczania się
narażonych gatunków fauny latającej (ornitofauny i chiropterofauny);
1.2. Możliwe do przewidzenia zagrożenia, zwłaszcza mogące wystąpić na etapie
eksploatacji przedsięwzięcia, w kwestii jego wpływu na w/w form ochrony przyrody,
szczególnie w aspekcie oddziaływania skumulowanego; analiza powinna prowadzić
do oceny znaczenia i istotności występujących oddziaływań oraz rozstrzygnięcia, czy i
w jakich okolicznościach będą one miały charakter znaczący; przedstawione
wnioskowanie, oparte sparametryzowanymi dowodami powinno dawać możliwości
weryfikacji organowi ochrony przyrody kwestii ustalenia oddziaływania inwestycji;
1.3.Analizę oddziaływania na chronione gatunki, ściśle związane z terenami łąkowopolnymi, zadrzewieniami śródpolnymi, terenami przyleśnymi, wykorzystujące
wymienione elementy jako bazę żerowiskową, miejsca lęgowe, schronienia i
zimowiska, szczególnie gatunki ptaków krajobrazu rolniczego i zakrzewień, w tym
ptaki szponiaste oraz nietoperze, w stosunku do których inwestycja może przyczyniać
się do pogorszenia stanu ich siedliska, tj. zmienić warunki ich bytowania;
1.4. Fitosocjologiczny opis roślinności, tj. zbiorowisko wykształconych w zasięgu
potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji, z wyszczególnieniem gatunków
rzadkich i chronionych, jak również opis faunistyczny pozostałych elementów
krajobrazu, tj. oczek wodnych, szpalerów drzew i krzewów, skupisk roślinności.
2. Przeprowadzić ocenę wpływu na obszary Natura 2000, zwłaszcza na obszar o
podwójnym statusie ochronnym jakim jest Ostoja Ptasia i Siedliskowa Ujście Warty
PLC080001, znajdujące się w zasięgu potencjalnego bezpośredniego i pośredniego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w odniesieniu do przedmiotów i celów
ochrony, poddając kompleksowej ocenie wpływ planowanej inwestycji, w tym
wystąpienia efektu kumulacji jej oddziaływań z farmami wiatrowymi istniejącymi,
realizowanymi bądź planowanymi do realizacji, w kwestii zachowania integralności i
spójności obszarów Natura 2000, tj. zachowania właściwej drożności powietrznych
korytarzy wędrówkowych.
3. Przeprowadzić właściwą ocenę oddziaływania na pozostałe formy ochrony przyrody
położone w zasięgu oddziaływania inwestycji.
4. Wskazać sytuacje, w których, na etapie realizacyjnym i eksploatacyjnym, zostaną
zastosowane środki łagodzące i minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na
środowisko przyrodnicze.
5. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 pkt 1,2,4,5 i 6 oraz art. 33 i 46 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) mając na
uwadze propagowanie idei stosowania uznanych dobrych praktyk i metodyk,
przedstawić, dla zasięgu oddziaływania inwestycji:
5.1. Sparametryzowane wyniki i wnioski z wykonanych badań, m.in. podać listę gatunków
lęgowych, zerujących, migrujących, ich liczebności, frekwencje, sukces lęgowy,
terminy badań, wysokości przelotów;
5.2. Lokalizacje zidentyfikowanych przedmiotów ochrony;

5.3. Pełny roczny przyrodniczy monitoring przedrealizacyjny, obrazujący oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze, stanowiący wyjściowa bazę,
specjalistycznych jakościowo-ilościowych danych porównawczych, pozwalające na
kontynuację obserwacji w ramach monitoringu porealizacyjnego, na tych samych
powierzchniach badawczych i kontrolnych, w odniesieniu do tych samych
przedmiotów oraz taki sam sposób.
6. Przeprowadzić konsekwentnie wnioskowanie w celu dokonania należytej oceny i
wyboru najkorzystniejszego dla środowiska wariantu przedsięwzięcia.
7. Przedstawić propozycję wdrożenia monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia w
fazie jego eksploatacji na chronione gatunki zwierząt latających, nawiązując do
dobrych praktyk i metodyk aprobowanych przez Państwową Radę Ochrony Przyrody.
8. Zagadnienia analizowane dla obszaru stanowiącego strefę potencjalnego
oddziaływania przedsięwzięcia, zobrazować w przejrzystej formie kartograficznej,
m.in. należy zaznaczyć:
8.1. Formy ochrony przyrody, stanowiska cennych gatunków i siedlisk, zidentyfikowane
miejsca koncentracji zwierząt (żerowiska, lęgowiska, pierzowiska, zimowiska),
szczególnie: ornitofauny, chiropterofauny, herpetofauny;
8.2. Lokalizacje poletek badawczych i kontrolnych monitoringu przedrealizacyjnego oraz
tras/miejsca liczeń i obserwacji;
8.3. Miejsca zatrzymywania się populacji gatunków ptaków w czasie migracji, w
przypadku ich zidentyfikowania;
8.4. Szlaki oraz kierunki lokalnych ponadlokalnych powietrznych szlaków
przemieszczania się ptaków i nietoperzy;
8.5. Powierzchnie trwale zajęte, niszczone oraz narażone na zniszczenie,
zidentyfikowanych fragmentów cennych siedlisk, tj. stanowisk chronionych
gatunków, miejsc odpoczynkowych, lęgowych, żerowisk oraz tras powietrznych
ornitofauny i chripterofauny;
8.6. Powierzchnie wykorzystywane (np. żerowiska) przez gatunki stanowiące przedmioty
ochrony obszarów Natura 2000, w tym wymagające ochrony strefowej;
8.7. Lokalizacje i powierzchnie roślinności krzewiastej i drzewiastej (zwłaszcza
tworzących szpalery) objętych wycinka, z zaznaczeniem ich składu gatunkowego wraz
z informacja, w przypadku, gdy stanowią miejsca lęgowe ptaków, np. gąsiorka,
jarzębatki;
8.8. Zajęte przez inwestycje powierzchniowe biologicznie czynne, objęte trwałym i
czasowym zagospodarowaniem, m.in. infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogi
dojazdowe, place manewrowe, ciągi ułożenia kabli, nasadzenia itp.;
8.9. Miejsca parkingowe, tankowania, składowiska materiałów budowlanych;
8.10. Wszystkie pozostałe kwestie, istotne z punktu widzenia prowadzenia pełnej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza wynikające z
analizy dokonanej na potrzeby raportu.
9. W przypadku stwierdzenia konieczności niszczenia/trwałego zajęcia miejsc cennych
przyrodniczo, w tym chronionych roślin oraz chronionych gatunków i ich siedlisk,
m.in. miejsc koncentracji (herpetofauny, ornitofauny, entomofauny, tj. miejsc rozrodu,
żerowiska, godowiska), a w związku z tym konieczności przeprowadzenia działań

kompensacyjnych w rozumieniu art. 3 ust. 8 oraz art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), przedstawić
zakres, terminy, sposoby i metody wyrównania strat wyrządzonych środowisku
przyrodniczemu.
10. W przypadku stwierdzenia konieczności prowadzenia nadzoru przyrodniczego, m.in.
kontroli wpływu przedsięwzięcia na wskazane w raporcie elementy przyrodnicze, w
okresie realizacyjnym, w tym zaplanowane ww. działania kompensacyjne, należy
określić zakres i sposób jego przeprowadzenia oraz sporządzania stosownych
sprawozdań przekazywanych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wielkopolskim.
11. Określić zakres i sposób przeprowadzania monitoringu wpływu przedsięwzięcia na
wskazane cenne elementy przyrodnicze w okresie porealizacyjnym oraz sporządzania
stosownych sprawozdań przekazywanych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
12. Przedstawić analizę oddziaływania akustycznego wraz z przedłożeniem jego obliczeń i
ze wskazaniem graficznym (na podkładzie kartograficznym, z podaniem danych
wejściowych do programu) jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny
podlegające ochronie akustycznej, z uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań
akustycznych dla pory nocy i dnia. Obliczenia winny być przedstawione w oparciu o
symulację wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i
unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w
środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002.
Przy obliczeniach należy pominąć współczynnik gruntu, bądź przyjąć jego wartość
równą zero.

Uzasadnienie
Niniejsze postanowienie wydaje się w związku z wszczętym, w dniu 7 listopada 2014
r. na wniosek Starke Wind Górzyca Spółka z o.o., w imieniu, której wystąpił Prokurent Pani
Alicja Chilińska, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
1. budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą:
 budowie dróg dojazdowych wewnętrznych do obsługi elektrowni wiatrowych,

ułożeniu podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz linii
telekomunikacyjnych,
 przebudowie lub remoncie dróg gminnych wraz z budową zjazdów,
 budowie placów montażowych i serwisowych do obsługi elektrowni wiatrowych;
2. budowie stacji elektroenergetycznej 110/SN GPO Górzyca;
3. budowie magistrali kablowej SN i światłowodowej łączącej zespół elektrowni wiatrowych
ze stacją elektroenergetyczną 110/SN GPO Górzyca
w obrębie miejscowości zlokalizowanych w gminie Górzyca, w obrębach: Radówek,
Górzyca, Spudłów, Laski Lubuskie, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim (z

potencjalnym obszarem oddziaływania obejmującym ponadto obręb Sienno w gminie Ośno
Lubuskie, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim).
Celem przedsięwzięcia jest budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą, budowa stacji elektroenergetycznej 110/SN GPO Górzyca oraz
budowa magistrali kablowej SN i światłowodowej zlokalizowanych w gminie Górzyca w
obrębach: Radówek, Górzyca, Spudłów, Laski Lubuskie. Łącznie zainstalowanych zostanie
maksymalnie 14 szt. elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 3 MW, jednak o łącznej mocy
maksymalnie do 34 MW. Pojedyncza wieża osiągnie wysokość do 108 m, natomiast
wysokość skrajnego punkty łopaty śmigła wyniesie do 150 m.
Dla planowanego przedsięwzięcia zostały uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 i pkt 7
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 212, poz. 1397 ze zm.) do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie ustawy o ooś.
Zgodnie z art. 63 ustawy o ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub jego brak
stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w pkt 1-3 tegoż
przepisu.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w rozpatrywanym przypadku zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o ooś jest Wójt Gminy
Górzyca.
Organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia pismami z dnia 17 listopada 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Słubicach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 28.11.2014r.
(data wpływu: 02.12.2014 r.), znak: NZ 772-6-15/14, uwzględniając w zakresie higienicznym
i zdrowotnym uwarunkowania określone w art. 63 ust, 1 ustawy o ooś, wyraził opinię o
konieczności przeprowadzenia oceny przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz
ustalił zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy o ooś.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z
dnia 02.12.2014 r. (data wpływu: 03.12.2014 r.), znak: WOOŚ-II.4240.320.2014.AJ, po

zapoznaniu się z załączoną dokumentacją wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o ooś.
Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku, informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu opinii organów wskazanych w art. 64 ust. 1
ustawy o ooś, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy o
ooś, bezpośrednie i pośrednie skutki działań, jakie przewidziane są w przedmiotowym
projekcie, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji planowanej inwestycji,
zważywszy na lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz skalę i charakter inwestycji,
Wójt Gminy Górzyca nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy o ooś organ określa zakres
raportu w drodze postanowienia.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy
postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stroną przysługuje prawo wniesienia zażalenia do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. urzędu
w terminie 7 dni od dnia dostarczenia postanowienia.

(-) Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Otrzymują:
1.
2.

Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy.
A/a.

Do wiadomości:
1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach.

