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RK 6220.24.2013
П О С Т А Н О В А2

На підставі:
- ч. 1 ст. 63 Закону РП «Про доступ до інформації про навколишнє природнє
середовище, участь громадськості у захисті навколишнього середовища і оцінку впливу на
довкілля» від 3 жовтня 2008 р. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, із змінами) (далі - Закон РП
«Про ОВД»);
- літ. b п. 6 ч. 1 § 3 Розпорядження Ради Міністрів «Про види діяльності, які можуть
мати значний вплив на довкілля» від 9 листопада 2010 р. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, із
змінами) (далі - Розпорядження «Про ОВД»)
після розгляду заяви суб’єкта господарювання Górzyca Wind Invest Sp. z o.o. про видання
рішення про екологічні умови реалізації планованої діяльності від 24.07.2013 р. разом з
додатками, у тому числі з Інформаційною карткою щодо планованої діяльності, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля, у справі будівництва та експлуатації вітрової електростанції
«В’єково»
і з урахуванням листів відповідних органів:
• Державного районного санітарного лікаря в Славно - лист від 16.08.2013 р. № PSN.NZ-4011/18/2013,
• Регіонального директора з охорони навколишнього середовища у Щецині - лист від
08.12.2013 р. № WST-K.4240.220.2013.BM,
п о с т а н о в л я ю:
підтвердити необхідність проведення оцінки впливу планованої діяльності на
довкілля,
визначити обсяг досліджень, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, відповідно до ч. 1, 2, 4, 6 ст. 66 Закону РП «Про ОВД».
У звіті мають бути детально проаналізовані такі питання:
а) транспортування будівельних матеріалів та елементів електростанції до місця
реалізації планованої діяльності (наприклад, частота поїздок, кількість та типи транспортних
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засобів);
b) методологія передівестиційного орнітологічного моніторингу і моніторингу кажанів
(при цьому слід взяти до уваги інформацію про погодні умови, зокрема, ті, які можуть
вплинути на об'єкт передівестиційного моніторингу. Висновки моніторингу представити на
карті, а також додати карту, на якій показані трансекти і пункти спостережень птахів і
кажанів);
c) вплив проектованих вітрових електростанцій на птахів і кажанів на всіх етапах їх
щорічного життєвого циклу, в тому числі надати висновки принаймні річного
передівестиційного орнітологічного моніторингу і моніторингу кажанів, з особливим
акцентом на:
- інтенсивність і спосіб використання повітряного і земного простору всіма видами
птахів (висота польотів, час і спосіб використання території - наприклад, місце нічлігу,
годування, розмноження),
- вплив вітрової електростанції на смертність птахів і кажанів з приводу зіткнень з
урахуванням пропонованого типу вітрових турбін (тобто, висоти щогли, діаметра ротора,
освітлення, лінійної швидкості кінців лопатей, кількості турбін і т.д.),
- оцінку впливу планованої діяльності на необхідність зміни міграційних шляхів і
маршрутів польотів птахів і зміни використання повітряного простору кажанами,
- можливість знищення чи зменшення середовищ існування, які підлягають охороні, а
також видів, які підлягають охороні, в результаті здійснення планованої діяльності (з
урахуванням популярних місць годування, маршрутів переміщення та місць відпочинку під
час весняної і осінньої міграції, зимівлі),
- результати аналізу всіх цих питань мають бути представлені також в графічній формі;
d) оцінка ризику негативного впливу вітрової електростанції на середовища існування і
види рослин, які підлягають охороні, а також представлені у Додатку I до Директиви Ради
92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про охорону природних середовищ існування та дикої
флори і фауни.
Необхідно представити результати інвентаризації середовищ існування, а саме:
1) інформацію про методологію досліджень;
2) інформацію про середовища існування і види рослин, які підлягають охороні, а також
представлені у Додатку I до Директиви Ради 92/43/ЄЕС, і розміщені:
2.1) на території, на якій планується розташування вітрової електростанції, тобто:
- вітрових турбін,
- підземних кабельних ліній між вітроелектростанцією та електричною
трансформаторною підстанцією (GPZ),
- телекомунікаційних кабельних ліній,
- під'їзних шляхів,
- майданчиків для монтажних робіт,
- будівельних майданчиків,
- майданчиків для маневрування, а також
2.2) на території, яка знаходиться в безпосередній близькості до планованої діяльності і
може зазнати її впливу,
3) карту розташування вищезгаданих середовищ існування і видів рослин на території
планованої вітрової електростанції;

е) вплив планованої вітроелектростанції на середовища існування тварин, що
підлягають охороні (крім птахів і кажанів), які знаходяться на території, на якій планується
розташування вітрової електростанції, або на яку вона може впливати, а саме: ділянки
розміщення вітрових турбін, підземних кабельних ліній між вітроелектростанцією та
електричною трансформаторною підстанцією, телекомунікаційних кабельних ліній, під'їзних
шляхів, майданчиків для монтажних робіт, будівельних майданчиків, майданчиків для
маневрування та ділянки в радіусі 500 м від кожної вітрової турбіни;
f) сукупний вплив планованої діяльності на природні об'єкти, ресурси та комплекси
разом з іншими існуючими та проектованими подібними об'єктами (слід представити
плановану вітроелектростанцію та інші існуючі і проектовані вітроелектростанції, які
знаходяться неподалік, а також відстань між ними в графічній формі, зокрема, слід звернути
увагу на вітроелектростанції розміщені в ґміні Дарлово і в сусідніх містах);
g) вплив на цілі та об'єкт захисту, а також на цілісність європейської екологічної мережі
існуючих і проектованих спеціальних природоохоронних зон Natura 2000, розташованих на
території, на яку планована вітрова електростанція може впливати (з урахуванням сукупного
впливу);
h) вплив вітроелектростанції на цілі та об'єкт захисту існуючих і проектованих
природоохоронних об’єктів і територій (у тому числі екологічних коридорів і середовищ
існування тварин, що підлягають охороні) на етапі будівництва, експлуатації та ліквідації
(демонтажу) вітроелектростанції, розташованих на території, на яку планована вітрова
електростанція може впливати (з урахуванням сукупного впливу);
і) спосіб приєднання електроустановки до електричної мережі з урахуванням наявних
електричних станцій заявника, максимальної напруги внутрішньої мережі, а також способу
передачі виробленої електроенергії (повітряні чи кабельні лінії електропостачання). У разі,
якщо планується використання електростанції і/або повітряних ліній електропостачання, слід
оцінити розподіл електромагнітних полів навколо цих об'єктів;
j) аналіз можливих соціальних конфліктів, пов'язаних з планованою діяльністю;
k) відстань від кожної запланованої вітрової турбіни до територій, про які йдеться в
ст. 113 Закону «Про охорону навколишнього середовища» від 27 квітня 2001 року (Dz. U. z
2008 r. Nr 25 poz. 150 зі змінами) та в Розпорядженні Міністра охорони навколишнього
середовища «Про гранично допустимі рівні шуму у навколишньому середовищі» від 14 червня
2007р. (Dz. U. z 2007r. Nr 120 poz. 826);
1) представлення на кадастрових картах у формі графічній ізоліній рівнів шуму
очікуваних вдень і вночі із зазначенням житлової забудови і присадибних ділянок;
m) результати розрахунків рівнів шумового забруднення очікуваних вдень і вночі і їх
оцінка;
n) оцінка акустичного впливу планованої діяльності на довкілля, беручи до уваги
сукупне шумове забруднення разом з іншими існуючими і проектованими на відповідній
території об'єктами (в тому числі опис заходів, спрямованих на захист природоохоронних

територій від негативного впливу планованої діяльності на акустичний клімат відповідної
місцевості);
о) питання потреби вирубки дерев і чагарників для реалізації планованої діяльності;
р) інформація, чи планована діяльність має бути дофінансована з коштів Європейського
Союзу, а також назва програми, в рамках якої заявник має намір подати заяву про
дофінансування.
Пропонується використання таких рекомендацій і настанов:
1. Чиларецький П., Паславська А. (ред.) «Рекомендації щодо впливу вітрових
електростанцій на птахів» (Щецин, 2008) (Chylarecki P., Pasławska A. (red.) pn. „Wytyczne w
zakresie ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” (Szczecin, 2008 r.), рекомендовані
Польською асоціацією вітрової електроенергетики (Polskie Stowarzyszanie Energetyki
Wiatrowej), Польським товариством захисту птахів (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków) та Західно-Поморським товариством практичної екології (Zachodniopomorskie
Towarzystwo Ekologii Praktycznej).
2. «Тимчасове керівництво з оцінки впливу вітрових електростанцій на кажанів» (версія
II, грудень 2009 р.) («Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych
na nietoperze»), рекомендоване Державною радою з охорони природи (Państwowа Radа
Ochrony Przyrody) і «парасольковою» організацією «Угода щодо охорони кажанів»
(Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy).
3. Матвій Стриєцький, Кшиштоф Мєльничук, «Керівництво щодо прогнозування
впливу на навколишнє середовище вітрових електростанцій», Генеральна дирекція з охорони
навколишнього середовища (Варшава, 2011) (Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk "Wytyczne
w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych" Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska (Warszawa, 2011 r.).
О б ґ р у н т у в а н н я:
24.07.2013 р., війт ґміни Дарлово отримав заяву суб’єкта господарювання Górzyca Wind
Invest Sp. z o.o. про видання рішення про екологічні умови реалізації планованої діяльності
разом з додатками, у тому числі з Інформаційною карткою щодо планованої діяльності, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля. Заява стосувалася будівництва та експлуатації вітрової
електростанції «В’єково».
Дo заяви додано:
1. Інформаційну картку щодо планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, в трьох примірниках, разом з записом в електронній формі,
2. кадастрові карти території, на якій має знаходитися планована діяльність та території,
яка може зазнати її впливу,
3. підтвердження оплати.
Крім цього 02.08.2013 р. до документації був доданий витяг з місцевого плану
зонування території.
В ході провадження було встановлено, що планована діяльність належить до видів
діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля (літ. b п. 6 ч. 1 § 3 Розпорядження
«Про ОВД»: «установки для виробництва електроенергії з використанням енергії вітру
загальною висотою не менше 30 м, не перелічені в п. 5 ч. 1 § 2»). Це означає, що перед
реалізацією планованої діяльності необхідно оцінити потребу проведення оцінки впливу на
довкілля.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 71 Закону «Про ОВД» для реалізації видів діяльності, які
можуть мати значний вплив на довкілля, треба отримати рішення про екологічні умови
реалізації планованої діяльності.
Як це передбачено у п. 9 ч. 2 ст. 21 Закону «Про ОВД», в загальнодоступному реєстрі
ґміни Дарлово 02.08.2013 р. розміщено повідомлення про отримання заяви про видання
рішення про екологічні умови реалізації планованої діяльності, а також оголошення про
відкриття провадження.
Крім цього війт ґміни Дарлово забезпечує Сторонам провадження можливість активної
участі у провадженні та розміщення всієї інформації на кожному його етапі на:
• Інтернет-сторінці бюлетеня публічної інформації (Biuletynu Informacji Publicznej) ради
ґміни Дарлово http://ug.darlowo.ibip.pl/public/;
• дошці оголошень ради ґміни Дарлово;
• дошках оголошень в селах Добєслав (Dobiesław), Боришево (Boryszewo) та Єжичкі
(Jeżyczki).
В ході провадження, листом від 02.08.2013 р., № RK 6220.24.2013 р. війт звернувся до
Державного районного санітарного лікаря в Славні, а також до Регіонального директора з
охорони навколишнього середовища у Щецині з проханням висловити думку щодо
необхідності проведення оцінки впливу планованої діяльності на довкілля. Листами від
16.08.2013 р. № PS-N.NZ-4011/18/2013 та 12.08.2013 р. № WST-K.4240-220.2013.BM
Державний районний санітарний лікар в Славні та Регіональний директор з охорони
навколишнього середовища у Щецині підтвердили необхідність проведення оцінки впливу
планованої діяльності на довкілля, а також визначили обсяги досліджень, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
З урахуванням критеріїв, передбачених у ч. 1 ст. 63 Закону РП «Про ОВД»,
проаналізовано такі характеристики планованої діяльності: її вид, масштаб і характер; площу
займаної території; обсяг робіт, пов'язаних з її реалізацією; ймовірність, тривалість, обсяг і
невідворотність впливу; використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих
речовин, забруднення довкілля у процесі провадження планованої діяльності; густоту
населення навколо планованої діяльності, а також її розміщення відносно території, яка
підлягає спеціальній охороні з огляду на наявність видів рослин і тварин, середовищ їх
існування, а також природних середовищ існування, що підлягають охороні, в тому числі
спеціальних природоохоронних зон Natura 2000.
Беручи до уваги вищевикладене, війт ґміни Дарлово ствердив, що перед прийняттям
рішення щодо реалізації планованої діяльності необхідно провести оцінку її впливу на
довкілля, про що свідчать такі факти.
Планована діяльність полягає у будівництві вітрової електростанції номінальною
потужністю до 17,5 МВт, яка складається з семи щогл, кожна з яких має потужність 2,5 МВт,
а також супутньої виробничої інфраструктури. Проектовані вітрові турбіни будуть
розташовані на ділянках № 200/4, 196/2, 165/2 в окрузі Єжичкі; 427/3, 410/2 в окрузі
Добєслав; 134/1, 139/1 в окрузі Боришево, у ґміні Дарлово.
З поданої документації виникає, що планована діяльність належить до видів діяльності,
які можуть мати значний вплив на довкілля (літ. b п. 6 ч. 1 § 3 Розпорядження «Про ОВД»:
«установки для виробництва електроенергії з використанням енергії вітру загальною висотою
не менше 30 м, не перелічені в п. 5 ч. 1 § 2»). Це означає, що планована діяльність підлягає ч.
1 ст. 63 Закону «Про ОВД».
Проектована вітрова електростанція буде розташована на відстані:
- мінімум 3,2 км від меж зони Natura 2000 - потенційного району особливої охорони
середовищ існування «Озеро Буково» («Jezioro Bukowo») (PLH320041)

- мінімум 5,1 км від меж зони Natura 2000 - потенційного району особливої охорони
середовищ існування «Словінська драговина» («Słowińskie Błoto»),
визначених з метою збереження природних середовищ існування і видів тварин і
рослин, перерахованих у Додатках I і II до Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992
року про охорону природних середовищ існування та дикої флори і фауни.
Райони особливої охорони птахів, які знаходяться найближче до планованої діяльності,
тобто райони Natura 2000 під назвою «Прибережні води Балтійського моря» («Przybrzeżne
Wody Bałtyku») (PLB990002) та під назвою «Поморська затока» («Zatoka Pomorska»)
(PLB990003), розташовані відповідно на відстані не менше 6,2 км і 11 км від місця
розміщення вітрових турбін. Крім цього планована діяльність знаходиться на відстані
принаймні 5 км від природного заповідника «Словінська драговина» («Słowińskie Błoto») та
щонайменше 3,2 км від заповітного урочища «Кошалінський Приморський Масив»
(«Koszaliński Pas Nadmorski»).
Будівництво нового об'єкта призведе до змін у навколишньому середовищі, між іншим
в зв'язку з тим, що цей об’єкт займе відповідну ділянку і зміниться спосіб її використання. З
цього приводу війт ґміни Дарлово ствердив необхідність проведення на території, на якій має
бути розміщена вітрова електростанція, інвентаризації видів рослин і тварин, перелічених у
Додатках I і II до Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про охорону природних
середовищ існування та дикої флори і фауни, та інвентаризації їх природних середовищ
існування. У доданих до заяви документах не був проаналізований вплив планованої
діяльності на цілі та об'єкт захисту вищезазначених районів, а також її очікуваний вплив на
цілі, об'єкт захисту та цілісність європейської екологічної мережі існуючих і проектованих
спеціальних природоохоронних зон Natura 2000, розташованих на території, на яку
планована вітрова електростанція може впливати (з урахуванням сукупного впливу).
Планована діяльність у зв’язку з розміщенням вітрових турбін може становити систему
екологічних бар'єрів для навколишньої орнітофауни (гніздових та пролітних птахів), що може
призвести до зміни кількості видів, які перебувають на території, де планується вітрова
електростанція, та на території, на яку вона може впливати. Це стосується також кажанів. У
зв'язку з цим, необхідно провести принаймні річний передівестиційний орнітологічний
моніторинг і моніторинг кажанів, які можуть перебувати на території, де планується вітрова
електростанція та на території, на яку вона може впливати (включаючи всі фенологічні
періоди). Предметом моніторингу є кількість та видова різноманітність видів птахів та
кажанів у зоні потенційного впливу планованої діяльності. Результати моніторингу можуть
бути використані для оцінки впливу планованої діяльності на вищезгадані групи тварин. Слід
зазначити, що цей моніторинг має здійснювати фахівець орнітолог/ спеціаліст з біології і
різноманіття кажанів. Цей фахівець на основі моніторингу зробить висновок, чи в обраному
заявником місці можна реалізувати плановану діяльність, а також у разі необхідності вкаже
заходи спрямовані на зменшення її впливу на птахів і кажанів, у тому числі, зокрема, на види,
які є об'єктами захисту в найближчих районах спеціальної природоохоронної зони Natura
2000. Слід підкреслити, що не тільки зона Natura 2000, але й інші форми охорони природи, а
такж території, які не підлягають охороні, можуть бути середовищем існування багатьох
видів птахів, перелічених у Додатку I до Директиви Ради ЄС 79/409/ЄЕС від 2 квітня 1979 р.
про збереження диких птахів. Таким чином, необхідно провести передівестиційний
моніторинг на належному рівні. Моніторинг допоможе зробити висновок про якісні і
кількісні характеристики видів птахів і кажанів на території потенційного впливу планованої
діяльності, а також про основні маршрути і напрямки польотів птахів і кажанів. Необхідно
також порівняти використання повітряного простору вищезгаданими тваринами з
планованим максимальним і мінімальним обсягом використання цього простору лопатями

окремих вітрових турбін. На цій основі можна зробити висновки про вірогідність загибелі
окремих видів птахів і кажанів під час здійснення планованої діяльності.
В наданій заявником документації не проаналізований сукупний вплив планованої
діяльності на природні об'єкти, ресурси та комплекси разом з іншими існуючими і
проектованими об'єктами аналогічного характеру.
З Інформаційної картки щодо планованої діяльності виникає, що вплив вітрової
електростанції на довкілля полягає в шумовому, електромагнітному забрудненні та утворенні
відходів. Однак у Інформаційній картці… бракує детального опису впливу
вітроелектростанції на довкілля на етапі її будівництва, експлуатації та ліквідації
(демонтажу). В наданій документації також не представлений акустичний вплив планованої
діяльності на довкілля та її вплив на розподіл електромагнітних полів навколо неї (має бути
показаний у графічній формі). Це робить неможливою перевірку війтом можливості
дотримання нормативів якості навколишнього середовища під час реалізації планованої
діяльності у цих аспектах.
Беручи до уваги вищевикладене робиться висновок, що на основі представленої
документації війт не в змозі оцінити прямий і непрямий вплив планованої діяльності на
окремі природні об'єкти, ресурси та комплекси, в тому числі на найближчі райони
спеціальної природоохоронної зони Natura 2000; оцінити тривалість, частоту і
невідворотність впливу на довкілля; перевірити, чи в зв'язку з планованою діяльністю будуть
дотримані стандарти якості навколишнього середовища і визначити територію, на яку
планована діяльність може впливати.
Отже, війт ґміни Дарлово підтверджує необхідність проведення оцінки впливу
планованої діяльності на довкілля та визначає наведений вище обсяг досліджень, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
На основі вищевикладеного постановлено як у резолютивній частині цього рішення.
Цю постанову можна оскаржити до Апеляційної ради місцевого самоврядування в
Кошаліні через війта ґміни Дарлово протягом 7 днів з дати отримання.
Постанову отримають:
1. Górzyca Wind Invest Sp. z o.o.
02-683 Варшава, вул. Готарда 92.
2. Сторони провадження - у формі повідомлення, відповідно до ч. 3 ст. 74 Закону РП
«Про ОВД» та ст. 49 Кодексу адміністративного провадження РП від 14 червня 1960 р.
(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 із змінами).
Для взяття до відома:
1. Державний районний санітарний лікар, вул. Семполовська, 2A, 76-100 Славнo,
2. Регіональний директор з охорони навколишнього середовища, вул. Ягеллоньська, 32,
70-382 Щецин.
Отримав: 10.09.2013 (підпис) Robert Siculo

