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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 80
ust. I i art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Oz.U. Nr 199, poz.1227 z pózn.zm.), § 3 ust.1 pkt 6
rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajów
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych
uwarunkowaJ1 zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko (Oz.U. Nr 257, poz. 2573 z pózn.zm.), pkt 3 lit. "i"
zalacznika II Przedsiewziecia podlegajace przepisom art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady
nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne (Oz.U.UE.L
85.175.40 z dnia 5 lipca 1985 r. z pózn.zm.) art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Oz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pÓzn.zm.), po wszczeciu postepowania na wniosek z dnia 20 grudnia 2008 r (wplynelo
23.12.2008) zlozony przez "Windkom" Sp. z 0.0., Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz
Biskupi reprezentowanej przez Pana Leszka Olugokeckiego oraz po zasiegnieciu opinii:
- Starosty Powiatu Torunskiego, zawartej w postanowieniu z dnia 20 pazdziernika 2009 r.
znak: OS.III-7633-42/UZG/09r.,
- PaI1stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostala zawarta w pismie
z dnia 07 pazdziernika 2009 r. znak: N/NZ-403-0b-55-2009 r.

orzekam

OdmÓwic okreslenia srodowiskowych uwarunkowan na realizacje przedsiewziecia
opisanego we wniosku z dnia 20 'grudnia 2008 r. w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie farnlY
wiatrowej "Obrowo" zlokalizowanej na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntÓw
i hudynkÓw numerem 104 w miejscowosci Obrowo, zaliczanego do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko albowiem lokalizacja elektrowni wiatrowej
na dzialce 104 o powierzchni 1,51 ha powodowalaby uciazliwosci przekraczajace granice
nieruchomosci, która dysponuje inwestor. Strefa oddzialywania przedsiewziecia obejmuje
grunty sasiednie - dzialki nr 103/1, 103/2, 106/1, 106/2 i 165 w miejscowosci Obrowo, w
zakresie uciazliwosci zwiazanych z emisja halasu uniemozliwiajac pelne korzystanie z
nieruchomosci przez ich wlascicieli, jak rÓwniez ograniczy mozliwosci planowanej budowy
hudynków.

Uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2008 r. zostal zlozony przez "Windkom" Sp. z 0.0., Komorowo
19a. 82-530 Kazimierz Biskupi reprezentowana przez Pana Leszka Dlugokeckiego wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskO\vych uwarunkowaniach zgody na budowe farmy wiatrowej



"Obrowo" zlokalizowanej na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr l 04 w miejscowosci Obrowo (budowa jednej elektrowni wiatrowej).
Do wniosku dolaczono dokumenty o!<reslone wart. 74 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko.
Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. l pkt. 6 rozporzadzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych uwarunkowaniach zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewziec do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
w zwiazku z pkt. 3 lit "i" zalacznika II Dyrektywy 85/337/EWG Rady Wspólnot
Europejskich z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektóre przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko, zakwalifikowano do
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko dla których sporzadzenie
raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze byc wymagane - w zwiazku z art. 59 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spolecze11stwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.

Organ wystapil o opinie w sprawie opracowania raportu dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Starosta Powiatu Torunskiego w postanowieniu nr OS.III.7633-42/09 z dnia
12 maja 2009 r. wyrazil stanowisko, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia opracowanie
raportu jest konieczne i okreslil jego zakres. W opinii nr N.Nz-402-0b-98-2009 z dnia 03
czerwca 2009 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zajal stanowisko, iz
dla przedmiotowego przedsiewziecia opracowanie raportu jest konieczne i okreslil jego
zakres.

W dniu 22 czerwca 2009 r. wydano postanowienie nr RG 7624-9/4/08/09 nakladajace
obowiazek sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko.
W dniu 10 wrzesnia 2009 r. inwestor zlozyl raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko dotyczacy budowy farmy wiatrowej na dzialce nr 104 w miejscowosci Obrowo.
W dniu 17 wrzesnia 2009 r. organ wystapil o uzgodnienie warunków realizacji
przedsiewziecia. Starosta Torunski w postanowieniu nr OS.III-7633-42/UZG/09 z dnia 20
pazdziernika 2009 r.uzgodnil warunki realizacji przedsiewziecia. W opinii nr N.NZ-403-0b
55-2009 z dnia 07 pazdziernika 2009 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Toruniu uzgodnil warunki realizacji przedsiewziecia.

Na podstawie art. 33 ustawy z d~ia 3 pazdziernika 2008.-0 udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr. 199,poz. 1227) Wójt Gminy Obrowo w
drodze obwieszczenia RG 7624-9/8/08/09, z dnia 24.11.2009r. podal do wiadomosci
publicznej informacje o mozliwosci skladania wniosków i zastrzezen publikujac tresc
obwieszczenia na stronie internetowej UG Obrowo, tablicy ogloszen UG Obrowo oraz w
sposób zwyczajowo przyjety na tablicy ogloszen w miejscu realizacji przedsiewziecia, ~j. w
miejscowosci Obrowo. W przewidywanym terminie, ~j. 21 dni, w dniu 27.11. 2009 r.
wplynela uwaga mieszkanców wsi Obrowo dotyczaca przedmiotowego przedsiewziecia.
W uwadze poruszono problem zwiazany z budowa domów jednorodzinnych jak równiez
parametrami emisji halasu w dzien i w nocy.
Zawiadomieniem z dnia 24 listopada 2009 r. poinformowano strony postepowania o
mozliwosci zapoznania sie z zebranym materialem przed wydaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
W dniu 03 grudnia 2009 r: Pan Przetakowski Zygfryd nie wyrazil zgody na budowe silowni
wiatrowej.



W dniu 03 grudnia 2009 r. Panstwo Anna i Henryk Stefaniak nie wyrazili zgody na budowe
silowni wiatrowej. Wniosek umotywowany jest ograniczeniem mozliwosci planowanej
budowy budynków.
W dniu 04 grudnia 2009 r. Pani Anna Tomaszewska nie wyrazila zgody na budowe silowni
wiatrowej. Wniosek umotywowany jest drastycznym obnizeniem wartosci nieruchomosci.

Powyzsze wnioski zostaly zlozone w terminie 21 dni od daty zawiadomienia o mozliwosci
zapoznania sie z trescia raportu oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.
Planowane przedsiewziecie zwiazane z budowa elektrowni wiatrowej, zgodnie z § 3 ust.1

pkt.6 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziec do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko zaliczane jest do przedsiewziec mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko
Lokalizacja elektrowni wiatrowej na dzialce 104 o powierzchni 1,51ha powodowalaby

uciazliwosci przekraczajace granice nieruchomosci, która dysponuje inwestor. Strefa
oddzialywania przedsiewziecia obejmuje grunty sasiednie, w zakresie uciazliwosci
z wiazanych z emisja halasu.
Z przedstawionego raportu o oddzialywaniu na srodowisko wynika, ze oddzialywanie

akustyczne przedsiewziecia w 80 % miesci sie poza granicami dzialki nr 104 w miejscowosci
Obrowo, na której ma zostac posadowiona elektrownia wiatrowa. Z uwagi na lokalizacje,
stosowana technologie oraz planowane rozwiazanie techniczne, przedsiewziecie wplywaloby
l~jemnie na stan srodowiska naturalnego w rozpatrywanym rejonie (dzialki nr 104
w miejscowosci Obrowo) - dotyczy to oddzialywania na srodowisko, poprzez emisje halasu.
Emisja halasu wywolywana praca elektrowni wiatrowej ograniczy mozliwosc zabudowy
w obrebie ok. 200 m. Ograniczeniem zabudowy zostana objete dzialki przylegle do dzialki
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 104 w miejscowosci Obrowo stanowiacej
wlasnosc Pana Marka Celmera. Teren dzialki objetej inwestycja oraz tereny przylegle
oznaczone sa w Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania Gminy Obrowo jako
tereny rolne, na powyzszych terenach istnieje zabudowa zagrodowa. Wzmozona emisja
halasu ograniczy prawa wlascicieli gruntów przyleglych do dysponowania wlasnoscia.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Toruniu za posrednictwem Wójta Gminy Obrowo, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

l) Widkom Sp. z 0.0.
Komorowo 19a

62-530 Kazimierz Biskupi
2) strony postepowania wg. zalacznika
3) a/a MN



Do wiadomosci:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgo~zcz

2) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska l, 87-100 Torun

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205 zl na podstawie czesci I usi. 45 zalacznika do
usta\vy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.


