
Wójt Gminy Radłów Radłów, dnia 13.04.2010r.
KB.III.7624 -1/2010

POSTANOWIENIE

        Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 63, art. 64 
ust. 1 i 2 ,art. 65 i 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 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także § 3 ust 
1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), 
Wójt Gminy Radłów

POSTANAWIA

uznać że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z 
kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i 
wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami 
manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych  na działkach nr 80;34 (zjazd z drogi): 
378/216; 287/217 (oddziaływanie rotora); nr 121 (zjazd z drogi): 1062/212; 1063/212; 
1064/212; 1065/212; 1066/212 (oddziaływanie rotora); 1069/213 (oddziaływanie rotora); 215 
(zjazd z drogi); 22; 258/69 (oddziaływanie rotora); 495/224 (zjazd z drogi); 1115/184; 183 
(oddziaływanie rotora); 182 (zjazd z drogi ); 15; 14; 211/216 (oddziaływanie rotora); 12 
(oddziaływanie rotora); 258/24 (zjazd z drogi); 8; 242/78;13 (oddziaływanie rotora); 257/7 
(oddziaływanie rotora); 248/79 (zjazd z drogi); 265/138; 273/138 (oddziaływanie rotora) 
242/128 (oddziaływanie rotora); 152 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości 
Kościeliska, 90; 87 (oddziaływanie rotora); 166 (zjazd z drogi ); 69; 11( zjazd z drogi); 
375/73; 276/78 (oddziaływanie rotora); 377/73 (oddziaływanie rotora);79 (zjazd z drogi); 
166/3; 75/2 (zjazd z drogi); 182/3 położonych w obrębie miejscowości Ligota Oleska 49/17; 
39/13 (zjazd z drogi); 43/15; 39/13 (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejskości Wolęcin, 
1096/326; 1095/326 (zjazd z drogi); 1100/326; 681/354 (zjazd z drogi); 1176/375; 1184/383; 
524/379 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Biskupice gmina Radłów 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając 
jednocześnie zakres raportu w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 
października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody tj. 
przeprowadzenie obserwacji ptaków i nietoperzy przez okres jednego roku w miejscu 
planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku nietoperzy nasłuchem należy objąć zarówno 
teren powierzchni planowanej farmy wiatrowej, jak i otoczenie ( teren w promieniu 1 km od 
granic powierzchni planowanej farmy).

Uzasadnienie

        WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław w dniu 31.12.2009 
roku wystąpił  z wnioskiem do Wójta Gminy Radłów o wydanie decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  linii 
energetycznych  SN  wraz  z  kablami  sterowania  i  telekomunikacyjnymi,  dwudziestu  stacji 
kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, 



dróg  wewnętrznych  z  placami  manewrowymi  oraz  dwudziestu  elektrowni  wiatrowych  na 
działkach nr 80;34 (zjazd z drogi): 378/216; 287/217 (oddziaływanie rotora); nr 121 (zjazd z 
drogi): 1062/212; 1063/212; 1064/212; 1065/212; 1066/212 (oddziaływanie rotora); 1069/213 
(oddziaływanie rotora); 215 (zjazd z drogi); 22; 258/69 (oddziaływanie rotora); 495/224 (zjazd 
z  drogi);  1115/184;  183  (oddziaływanie  rotora);  182  (zjazd  z  drogi  );  15;  14;  211/216 
(oddziaływanie  rotora);  12  (oddziaływanie  rotora);  258/24  (zjazd  z  drogi);  8;  242/78;13 
(oddziaływanie  rotora);  257/7  (oddziaływanie  rotora);  248/79  (zjazd  z  drogi);  265/138; 
273/138  (oddziaływanie  rotora)  242/128  (oddziaływanie  rotora);  152  (zjazd  z  drogi) 
położonych w obrębie miejscowości Kościeliska, 90; 87 (oddziaływanie rotora); 166 (zjazd z 
drogi ); 69; 11 ( zjazd z drogi); 375/73; 276/78 (oddziaływanie rotora); 377/73 (oddziaływanie 
rotora);79  (zjazd  z  drogi);  166/3;  75/2  (zjazd  z  drogi);  182/3  położonych  w  obrębie 
miejscowości  Ligota  Oleska  49/17;  39/13  (zjazd  z  drogi);  43/15;  39/13  (zjazd  z  drogi) 
położonej  w  obrębie  miejskości  Wolęcin,  1096/326;  1095/326  (zjazd  z  drogi);  1100/326; 
681/354 (zjazd z drogi); 1176/375; 1184/383; 524/379 (zjazd z drogi) położonych w obrębie 
miejscowości  Biskupice  gmina  Radłów.  Z  przedłożonej  karty  informacyjnej  wynika  że 
przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa 20 elektrowni wiatrowych o mocy cyt. „do 20x3 
MW”  wraz  z  drogami,  placami  manewrowymi  i  infrastrukturą  elektromagnetyczną. 
Elektrownie wiatrowe składają się z wież stalowych typu rurowego o wysokości do 119  m. 
Każda z  20 turbin  wiatrowych  zostanie  podłączona  do stacji  SN/110 kV a  następnie  do 
istniejącej linii napowietrzonej 110 kV. Dla każdej z siłowni wiatrowej przewiduje się zajęcie 
terenu powierzchni ok. 625 m² (25 m x 25 m)  na fundament pod siłownię oraz budowę 
utwardzonej drogi o szer. 5 m. Praca parku wiatrowego będzie zdalnie sterowana

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U .z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) 

W związku z powyższym, stosownie do art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 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 2008 r., Nr 199, poz. 1227), wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie z 
zapytaniem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu 
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na powyższe zapytanie otrzymano Postanowienia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-036/1/10ioc z dnia 10.02.2010r. 
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie NZ/MJ-4325-6/10 z dnia 
12.03.2010r określające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 i zakres raportu.
Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu odpowiadają zamierzonemu celowi 
przedsięwzięcia. Inwestor nie przewidział wariantów realizacji przedsięwzięcia.

W takcie realizacji i podczas użytkowania przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie 
zasobów naturalnych. W czasie realizacji inwestycji używany sprzęt budowlany i 
transportowy powodować będzie emisję hałasu. Hałas będzie zależał min. od wielkości mocy 
akustycznych urządzeń, czasu pracy i rozmieszczenia urządzeń. Praca sprzętu podczas 
realizacji inwestycji odbywać się będzie w porze dziennej. Przedmiotową farmę wiatrową 
zaplanowano zlokalizować tak, aby zasięgi izolinii poziomu hałasu LAeqN 40 i 45 dB nie 
obejmowały terenów zabudowanych mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Realizacja 
jak i eksploatacja  przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 
wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Elektrownie wiatrowe to przedsięwzięcia generujące potencjalnie duże zagrożenie dla 
ornito- i chiropterofauny ze względu na problem kolizji ptaków i nietoperzy z elementami 
elektrowni wiatrowych oraz ich wpływ na sposób wykorzystywania przez te zwierzęta 



korytarzy migracyjnych i terenów żerowiskowych. Po przeprowadzeniu analizy 
przedłożonych dokumentów stwierdzono, ze przeznaczenie przedmiotowego terenu pod 
budowę farmy wiatrowej może generować działania wymienione w art. 33 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr   151, poz. 1220), znacząco 
negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków i nietoperzy o ochronie w ramach Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000, a także na jej spójność i integralność. 
Na potrzeby oceny, niezbędne jest przeprowadzenie obserwacji ptaków i nietoperzy opartych 
na metodach ogólnie przyjętych dla tych kręgowców tj.:
1. Obserwacje ornitologiczne, prowadzone powinny być w miejscu planowanego 
przedsięwzięcia, przynajmniej rok, tak aby uzyskać ilościowe charakterystyki używania 
terenu przez te ptaki we wszystkich okresach ich rocznego cyklu życiowego: lęgowym, 
dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania oraz przelotu wiosennego, zgodnie 
z ,,Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” 
rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
2. Badania terenowe nietoperzy oparte na „Tymczasowych wytycznych dotyczących oceny 
oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze na rok 2009” – nasłuchami należy objąć 
zarówno teren powierzchni planowanej farmy wiatrowej, jak i „otoczenie” tj.: teren w 
promieniu 1 km od granic powierzchni.

W związku z tym, że działka 265/138 w obrębie miejscowości Kościeliska, położona jest 
na obszarze o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych  krajobrazu, należy rozważyć 
zmianę lokalizacji posadowienia  elektrowni wiatrowej lub przedstawić analizę krajobrazową 
wykonaną dla tej dominanty, na podstawie której przesądzono o jej lokalizacji.

Mając na względzie charakter inwestycji, rodzaj i wielkość zajmowanego terenu, 
nakładam obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
ustalając pełny zakres raportu zgodny z art. 66 cytowanej wyżej ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Radłów 
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

Otrzymują:
1. WINDPROJEKT Sp.z o.o, 
    ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów, tablica ogłoszeń Sołectwa Kościeliska, 
    Sołectwa Ligota Oleska, Sołectwa Wolęcin i Sołectwa Biskupice, Biuletyn Informacji
   Publicznej: www.bip.radlow.pl 
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
    ul. 1Maja 6, 45 – 068 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
    ul. Wielkie Przedmieście 7, 46 – 300 Olesno

http://www.bip.radlow.pl/

