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Przywidz, dnia 13.01.2014 r. 

GK.O.6220.9.2013 

     POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.).  w związku z art. 106 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze 

zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z 

o.o. ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy oraz WOBET Sp. z o.o. Mołowo , ul. Budowlanych 1, 83-041 

Mierzeszyn reprezentowanych przez Hanse Energia Hudemann Sylwia z dnia 06.11.2013 r.  o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa trzech 

elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 180 metrów i mocy do 4 MW realizowanych na 

działce nr ew. 82/4, 83/3, 95/1, 97 i 112/2 obręb Miłowo, gm. Przywidz” 

Wójt Gminy Przywidz 

Postanawia 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 180 

metrów i mocy do 4 MW realizowanych na działce nr ew. 82/4, 83/3, 95/1, 97 i 112/2 

obręb Miłowo, gm. Przywidz” 

II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust.1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008, N 199, poz. 1227 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. Zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia ( w tym oddziaływania pola 

elektromagnetycznego ), a w szczególności liczby ludności , na która przedsięwzięcie 

może oddziaływać 

2. Charakterystyki elementów przyrodniczych  terenu inwestycji  z uwzględnieniem  

gatunków objętych ochroną prawną, siedlisk przyrodniczych i gatunków z Załącznika           

I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

3. Analizy bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na siedliska przyrodnicze, gatunki i 

siedliska gatunków, występujące w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, w 

szczególności siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, które mogą być miejscem 

występowania ptaków 

4. Przedstawienia wyników z przeprowadzonego  monitoringu  przedrealizacyjnego 

wykonanego w celu uzyskania ilościowej informacji o użytkowaniu terenu inwestycji i 

obszarów bezpośrednio przyległych przez ptaki i nietoperze, we wszystkich okresach ich 

rocznego cyklu życiowego. Monitoring winien zawierać dane w zakresie: 
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 Składu gatunkowego, liczebności i zagęszczenia ptaków oraz nietoperzy; 

 Liczebności gatunków wskazanych w art. 4 ust. 1 Dyrektywy  Rady 2009/147/WE, 

wymienionych z załączniku I do dyrektywy; 

 Natężenia i sposobu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki, zwłaszcza 

ptaki o dużych rozmiarach ciała, ptaki drapieżne, migranty dalekodystansowe 

oraz ptaki tworzące koncentracje żerowiskowe i noc legowiskowe; 

 Oceny wpływu na wymuszenie zmian tras wędrówek  i przelotów ptaków oraz 

wymuszenie zmiany sposobu wykorzystywania przestrzeni przez nietoperze; 

 Propozycji monitoringu obejmującego śmiertelność  ptaków i nietoperzy na 

skutek kolizji z siłowniami  na etapie eksploatacji obiektu; 

5. Wpływu planowanej elektrowni wiatrowej na główne i lokalne korytarze migracyjne 

ptaków i nietoperzy; 

6. wpływu planowanych  elektrowni wiatrowych  wraz z elementami towarzyszącymi na 

występujące formy ochrony przyrody; 

7. Ocenę oddziaływań skumulowanych, związanych z oddziaływaniem istniejących lub 

projektowanych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych i elektrowni słonecznych; 

8. Sposobów minimalizacji ewentualnego oddziaływania inwestycji na ptaki i nietoperze; 

9. Wskazania działań eliminujących i minimalizujących ewentualne niekorzystne 

oddziaływanie na gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną gatunkową; 

10. Analizy wariantowej ( w tym rozmieszczenie poszczególnych siłowni wiatrowych na 

terenie objętym wnioskiem), z jednoznacznym wskazaniem wariantu proponowanego 

przez wnioskodawcę do realizacji, wraz z uzasadnieniem wyboru. Oprócz wariantu 

przyjętego do realizacji, należy tu wskazać racjonalne warianty alternatywne, wariant 

najkorzystniejszy dla środowiska oraz przeanalizować wariant nie podejmowania realizacji 

inwestycji; 

11. Określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów; 

12. Opisu przedsięwzięcia w aspekcie analizy jego wpływu na osiągnięcie celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

stosownie do treści art. 81 ust. 3 ww. 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; 

13. Wskazanie klasy gruntów, na których planowana jest inwestycja; 

14. Opisu, jakie będzie wzajemne usytuowanie oraz współzależność planowanej inwestycji 

oraz dotychczasowego użytkowania terenu- czynnej żwirowni. Należy przeanalizować 

skumulowane oddziaływania projektowanych elektrowni wiatrowych z wydobywaniem 

żwiru wobec wszystkich elementów środowiska.  



GK.O.6220.9.2013 Strona 3 
 

Uzasadnienie 

W dniu 6 listopada 2013 roku do Wójta Gminy Przywidz wpłynął  wniosek Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego “WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy oraz 

WOBET Sp. z o.o. Mołowo , ul. Budowlanych 1, 83-041 Mierzeszyn reprezentowanych przez Hanse 

Energia Hudemann Sylwia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 180 metrów i 

mocy do 4 MW realizowanych na działce nr ew. 82/4, 83/3, 95/1, 97 i 112/2 obręb Miłowo, gm. 

Przywidz. ” 

Do wniosku dołączona została karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia , kopie map 

ewidencyjnych obejmujących teren przedsięwzięcia, oraz teren potencjalnego oddziaływania  tego 

przedsięwzięcia, a także wypis i wyrys działek z rejestru gruntów na których będzie realizowane 

przedsięwzięcie. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6b „instalacje wykorzystujące do wytwarzania 

energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 5 (tzn. o łącznej mocy 

nominalnej elektrowni nie większej niż 100 MW ) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30m” oraz  § 3 

ust. 1 pkt 7 „ stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu 

znamionowym nie niższym niż 110 kV, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”  Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397). 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt Gminy Przywidz. 

Działając zatem na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku    

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ),Wójt Gminy Przywidz wystąpił pismem 

znak  GK.O. 6220.9.2013 z 15 listopada 2013 r.  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w 

Gdańsku , pismem GK.O. 6220.9.2013 z 15 listopada  2013 r. do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim o wydanie opinii, co do konieczności  przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedmiotowej inwestycji, a w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

Państwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny   w   Pruszczu   Gdańskim   opinią   sanitarną znak: 

SE.ZNS-80.496.62.2013 z dnia 21.11.2013 r (wpłynęło 25.11.2013 r.) wyraził opinię iż z uwagi na 

rodzaj, skalę, lokalizację planowanego zamierzenia a także jego odległość od najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej, przewidywane rodzaje i ilości wprowadzanych do środka substancji, odpadów i innych 

uciążliwości na etapach budowy i eksploatacji elektrowni  nie jest konieczne przeprowadzanie oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Stanowisko Wójta Gminy Przywidz odnośnie obowiązku oceny na środowisko jest sprzeczne ze 

stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim. Obowiązek 
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przeprowadzenia oceny nałożono z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie budowy 

elektrowni wiatrowych a także z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia w granicach obszarów 

wymagających szczególnej ochrony oraz bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej należy zwrócić 

szczególną uwagę na zdrowie, życie i komfort życia mieszkańców na etapie realizacji inwestycji mogą 

powodować niedogodności dla ludzi i powinno to zostać zbadane w ramach oceny. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Gdańsku  pismem  znak: RDOŚ-GD-

WOO.4240.763.2013.PW.2 z dnia 13.12.2013 ( wpłynęło dn. 18.12.2013r.) wyraził opinię, że dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  Zakres 

raportu powinien zawierać informacje  zawarte w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 ,poz. 1235 ), z uwzględnieniem 

dodatkowych elementów określonych w treści sentencji niniejszego postanowienia. W uzasadnieniu 

organ opiniujący stwierdził, ze realizacja przedsięwzięcia może znacząco oddziaływać na środowisko.  

Wskazał na konieczność sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko w ujęciu ochrony 

elementów przyrodniczych z uwzględnieniem gatunków objętych ochrona prawną, siedlisk 

przyrodniczych i gatunków z Załącznika I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Analizując więc łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz informacje 

zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Przywidz wziął pod uwagę : 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia 

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Przedsięwzięcie realizowanie będzie na działkach nr 82/4,83/3,95/1,97,112/2 w msc. Miłowo, 

obręb Miłowo, gmina Przywidz. Inwestycja polega na budowie farmy wiatrowej, składającej 

się z 3 elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną 

linią kablową średniego napięcia do 20 kV. Na potrzeby obsługi inwestycji przewiduje się 

budowę dróg dojazdowych i parkingów. Dane techniczne elektrowni Wiatrowych : 

 wysokość łączna elektrowni do 180 m – wieża o wys. do 138 m, średnica rotora do 

82m 

 średnica wieży rurowej u podstawy dolnej – 6,5 m 

 średnica wieży rurowej u podstawy górnej – 3,5 m 

 powierzchnia fundamentu turbiny wiatrowych – ok. 65 m2 

Planuje się, że plac montażowy turbiny zajmie powierzchnię ok. 150 m2. 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich 

W załączonych do wniosku dokumentach nie odniesiono się do możliwości wystąpienia 

oddziaływań skumulowanych projektowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, 

generującymi oddziaływania tego samego typu projektowanymi/istniejącymi na 
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analizowanym terenie. Z posiadanych przez Urząd dokumentacji wynika, iż może nastąpić 

kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięcia z planowaną inwestycją budowy farmy 

wiatrowej w m. Piekło Górne na dz. nr 113/4, 99, 101/20,110 oraz budowa przydomowej 

elektrowni wiatrowej  na dz. nr 113/4 w m. Gromadzin, a w szczególności kumulowanie się 

oddziaływań związanych z etapem realizacji i eksploatacji (płoszenie gatunków, likwidacja 

siedlisk gatunkowych ). 

c) wykorzystanie surowców naturalnych 

Podczas użytkowania nie przewiduje się stosowania surowców naturalnych, takich jak woda 

czy kopaliny. Okresowo będą wykorzystywane surowce oleiste do nacierania mechanizmu 

śmigieł . Podczas etapu budowy zostaną zużyte duże ilości betonu, piasku i wody do 

posadowienia fundamentu obiektu oraz wykonaniu drogi dojazdowe do wieży. W związku z 

tym, że Inwestor nie podał we wniosku dokładnych ilości planowanych do zużycia na 

poszczególnych etapach surowców , nie ma możliwości dokładnego określenia racjonalności 

ich wykorzystania. 

d) emisje i występowanie innych uciążliwości 

Z przedłożonej „karty informacyjnej przedsięwzięcia" wynika, że w fazie budowy pojazdy 

samochodowe transportujące sprzęt i urządzenia oraz maszyny budowlane, będą emitowały 

zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. Następować będzie ograniczona emisja 

tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów oraz dwutlenku siarki, w wyniku pracy silników 

spalinowych. Równocześnie, w związku z ruchem pojazdów i placami ziemnymi wystąpi 

emisja pyłu, a jej wielkość będzie zależna od wiciu czynników, tj.: rodzaju użytego sprzętu, 

ładowności samochodów ciężarowych oraz. rodzaju ich silników. Przedłożona dokumentacja 

nie pozwoliła na stwierdzenie, czy planowana inwestycja będzie spełniać wymagania prawne 

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, tj. czy zostaną dotrzymane dopuszczalne 

poziomy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (D. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826). 

Ponadto nie można jednoznacznie stwierdzić, czy projektowana farma wiatrowa wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, nie naruszy obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Przedłożone materiały nie zwierały również informacji, 

dotyczących przewidywanej ilości ścieków. Zostały podane  przewidywane ilości powstających  

odpadów, na etapie realizacji i eksploatacji projektowanej inwestycji, będą odbierane przez 

firmę zewnętrzną. 

e) ryzyko wystąpienia awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 

technologii 

Nie przewiduje się aby przy prawidłowym wykonywaniu prac przygotowawczych  i 

posadowieniu konstrukcji siłowni zaistniało ryzyko powstania poważnej awarii. Inwestycja nie 

wiąże się z korzystaniem z mediów i powstaniem emisji na etapie użytkowania. Planowane 

przedsięwzięcie nie zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 

kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
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się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58, póz. 535 z 

późn. zm). Z etapem eksploatacji zamierzonej inwestycji wiąże się natomiast możliwość 

wystąpienia awarii elektrowni, w konsekwencji czego może dojść do zanieczyszczenia gleby 

oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji 

istnieje również możliwość wycieku płynów eksploatacyjnych (w tym olejów przekładniowych 

i smarowych). W konsekwencji wystąpienia wyżej opisanej sytuacji awarii, może nastąpić 

zanieczyszczenie środowiska gruntowo wodnego. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach nr 82/4,83/3,95/1,97,112/2 w msc. 

Miłowo w odległości ok. 500 m od najbliższej zabudowy zagrodowej oraz ok. 100 m od najbliższego 

lasu. 

a) obszary wodno- błotne 

Wnioskowane działki stanowią użytki rolne ( grunty orne, pastwiska, łąki) oraz nieużytki. W 
bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się także użytki rolne ( grunty 
orne, pastwiska, łąki), nieużytki, drogi oraz tereny leśne. Ponadto na przedmiotowym terenie 
znajdują się tereny wodno- błotne ( łąki, pastwiska, nieużytki ). Miejsca te mogą pełnić rolę 
żerowiska dla lokalnych populacji ptaków lub też stanowić miejsce przystankowe dla 
gatunków ptaków migrujących. Zadrzewienie zlokalizowane w granicach planowanej 
inwestycji mogą także stanowić miejsce występowania wielu gatunków ptaków i nietoperzy. 

b) obszary wybrzeży  

Nie dotyczy – teren przedsięwzięcia jest oddalony ok. 50 km od Zatoki Gdańskiej. 

c) obszary górskie i leśne  

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach górskich. Projektowane turbiny 
wiatrowe zlokalizowane będą od zachodu w sąsiedztwie kompleksów leśnych. Dla gatunków 
związanych ze środowiskiem leśnym istotna jest obecność w sąsiedztwie terenów otwartych i 
półotwartych ( siedlisk zaroślowych , łąkowych i rolniczych), które wykorzystywane są jako 
obszary żerowiskowe. Do tych gatunków należą m.in. : bielik, kania ruda, kania czarna, bocian 
czarny ( gatunki chronione z zał. I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady t.j. 
2009/147/WE z dnia 30.11.2009 r.) 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych 

Miejsce realizacji inwestycji znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) nr 116 „Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo”, którego odporność na 
zanieczyszczenie uznano za wystarczającą a wody określono jako średniej i dobrej jakości.  

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na  występowanie gatunków roślin i 
zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci  Natura 
2000  
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Przedsięwzięcie położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów  europejskiej sieci 
Natura 2000 - Przywidz PLH 220025. W obszarze Natura 2000  Przywidz PLH 2200025 
wyróżniono 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG : 3160 naturalne, 
dystrofoniczne zbiorniki wodne, 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowe eksensywnie 
(Arrhenatherion elatrioris), 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z 
roślinnością z Scheuchzerio- Caricetea), 9110 kwaśne buczyny (Luzulo- Fagenion), 9130 żyzne 
buczyny (Dentario glndulosae- Fagenion, Galio odorati- Fagenion), 9160 grąd subatlantycki 
(Stellario- Carpinetum) ,9190 pomorski kwaśny las brzozowo- dębowy (Betulo – Quercetum), 
91DO bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi – Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi – 
Pinetum, Pino), 91EO łęgi wierzbowe , topolowe, olszowe i jesionowe (Salicentum albo – 
fragilis, Populetum albae, Alnenion). Siedliska te mogą stanowić miejsca występowania wielu 
gatunków ptaków i nietoperzy . Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia nie 
można wykluczyć jego oddziaływania na zwierzęta, przede wszystkim na ptaki i nietoperze, 
mogące występować w obrębie inwestycji. 

f) obszary na których standardy jakości zostały przekroczone  

Teren nieruchomości pod planowaną inwestycję znajduje się w obrębie strefy kartusko- 
kościerskiej, w granicach której stwierdzono przekroczenia zanieczyszczeń pyłowo – 
gazowych, w tym benzoapirenu  i pyłu zawieszonego PM 10. Realizacja inwestycji przyczyni 
się do obniżenia zanieczyszczenia lokalnego powietrza  tymi substancjami poprzez 
popularyzację wykorzystania energii elektrycznej wygenerowanej z siły wiatru , a zatem 
będzie miała pod tym względem pozytywny wpływ na środowisko. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne  

Przedłożona dokumentacja nie zawiera informacji dotyczących usytuowania planowanej 
inwestycji, względem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia  

Planowana inwestycja zostanie usytuowana w odległości ok. 500 m od najbliższej zabudowy 
zagrodowej. Daje to jednak prawdopodobieństwo wystąpienia uciążliwości dla ich 
mieszkańców  zarówno na etapie realizacji jak i użytkowania , w tym emisji gazów, pyłów i 
drgań , ewentualnego hałasu z wirnika, efektu migotania cieni, łopot łopat  elektrowni. Z 
uwagi na zdrowie, życie i komfort życia mieszkańców  powyższe uciążliwości powinno to 
zostać zbadane  w ramach oceny. 

i) obszarów ochrony uzdrowiskowej 

Nie dotyczy – teren planowanej inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru ochrony 
uzdrowiskowej ani w jej pobliżu. 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na 
etapie realizacji jak i jego funkcjonowania w tym na: 

a) zasięg oddziaływania 
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia jest zależny od różnych czynników, zarówno 

organizacyjnych jak i technologicznych. Przewidywany zasięg będzie obejmował tren 

miejscowości Miłowo wraz z ich mieszkańcami i lokalnym środowiskiem przyrodniczym, może 
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nastąpić kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięcia z planowaną inwestycją budowy 

farmy wiatrowej w m. Piekło Górne na dz. nr 113/4, 99, 101/20,110 oraz budowa 

przydomowej elektrowni wiatrowej  na dz. nr 113/4 w m. Gromadzin, a w szczególności 

kumulowanie się oddziaływań związanych z etapem realizacji i eksploatacji (płoszenie 

gatunków, likwidacja siedlisk gatunkowych ). 

 

b) transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia  

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania 
planowego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski , zarówno na etapie 
realizacji jak i eksploatacji.  

c) wielkość i złożoność oddziaływań, z uwzględnieniem obciążenia  istniejącej infrastruktury  

Przewiduje się, że inwestycja będzie się wiązać z występowaniem różnego rodzaju 
oddziaływań i uciążliwości. Mogą mieć różną skalę i stopień złożoności. Emisja hałasu będzie 
występować podczas całego procesu inwestycyjnego, inne uciążliwości będą miały  charakter 
okresowy.  

d) prawdopodobieństwo oddziaływania  

Prawdopodobieństwo  wystąpienia opisanych powyżej oddziaływań określa się jako duże. 
Dotyczy to szczególnie oddziaływań emisji gazów i pyłów na etapie realizacji przedsięwzięcia 
oraz oddziaływań akustycznych na ludzi i zwierzęta i oddziaływań na poszczególne gatunki 
zwierząt, ich populacje i siedliska na każdym etapie inwestycji.  W związku z tym konieczne 
jest przeprowadzenie wstępnego badania pracy elektrowni w późniejszym okresie na ludzi i 
poszczególne elementy  środowiska przyrodniczego. 

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania  

Inwestor nie podał planowanego czasu budowy elektrowni  na danym terenie ani okresu 
przez jaki będzie ona funkcjonować. Przewiduje się , że właściwe zrealizowane 
przedsięwzięcie pozwoli na użytkowanie przez okres kilku – kilkudziesięciu lat. Zakłada się że 
część oddziaływań (głównie z realizacji inwestycji) będzie oddziaływaniami czasowymi i 
częściowo odwracalnymi, np. naruszenie warstwy gruntu. Inne przewiduje się jako ciągłe 
(efekty akustyczne, efekty migotania). 

 

Po dokonaniu szczegółowej analizy materiałów dowodowych zgromadzonych w aktach sprawy, 
uzyskanych opinii organów opiniujących:  Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska  w 
Gdańsku  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim, mając na 
uwadze art. 59 ust. 1 i art.63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko tj.: rodzaj, 
charakterystykę i lokalizację  przedsięwzięcia, w ocenie tutejszego organu istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.   

 



GK.O.6220.9.2013 Strona 9 
 

Mając na uwadze powyższe postanowiono orzec jak w sentencji. 

 

 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowiska(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) na niniejsze 
postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Przywidz w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia niniejszego postanowienia. 

 

 

 

Otrzymują: 

1.Inwestor  

2. strony postępowania wg oddzielnego rozdzielnika 

3.strona internetowa (BIP) 

4. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przywidz 

5.tablica sołecka Miłowo 

6. a/a 

Do wiadomości: 

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim, 

2.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 
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