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Kamiennik, dnia 02.03.2015 r.  
 
OŚ.6220.1.2013.MK  
 
 
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i 

ustalenia zakresu raportu 
 

 
 Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1  
i ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 66 i 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, z późn. zm.)(dalej OOŚ), a także uwzględniając § 3 ust. 1 pkt 6 
lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną 
przedsięwzięcia, złożonego przez Panią Ewę Glinkę, pełnomocnika BURANTUS Sp. z o.o. z siedzibą  
przy ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław i zasięgnięciu opinii: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie znak: WOOŚ.4241.52.2013.MW  

z dnia 8 marca 2013 r.,  
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie– opinia znak: NZ/JK-H-4325 – 15/13 z dnia  

4 marca 2013 r. 

POSTANAWIAM: 

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW”. 

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie  
z art. 66 cyt. 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, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedmiotowej farmy wiatrowej na: walory 
krajobrazowe, ornitofaunę i chiropterofaunę, stan klimatu akustycznego na terenach prawnie 
chronionych przed hałasem oraz efekt skumulowanego oddziaływania w ww. zakresie. 

 
 

UZASADNIENIE 

 Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem złożonym dnia  
18 stycznia 2013 r. przez Panią Ewę Glinkę, pełnomocnika BURANTUS Sp. z o.o. z siedzibą  
przy ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW”. 
 Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o maksymalnej łącznej 
mocy do 10,5 MW. W skład przedsięwzięcia będą wchodziły 3 turbiny. Wysokość piasty pojedynczej 
turbiny wynosić będzie maksymalnie 145 m n. p. t. 
Elektrownie wiatrowe zlokalizowane zostaną w gminie Kamiennik, na terenie obrębów Chociebórz, 
Wilemowice i Kamiennik. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano obszar, na którym planuje  
się realizację inwestycji (ok.60 działek ewidencyjnych) uzasadniając to tym, że na tym etapie projektowania 
inwestor nie jest w stanie podać dokładnej lokalizacji turbin wiatrowych, która będzie uzależniona  
m. in. od wyniku pomiaru wiatru.  
 Teren, na którym planuje się realizację inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy 
do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 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, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  
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dla których może zostać ustalony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Kwalifikacji przedsięwzięć dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyżej wymienione 
zamierzenie inwestycyjne jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) ww. rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.) tj. instalacje 
wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 o 
całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m. 
 Etap realizacji przedsięwzięcia, tj. budowy farmy wiatrowej obejmuje budowę dróg dojazdowych 
wraz z placami manewrowymi oraz wykonanie stóp betonowych pod wieże. Z upraw rolniczych zostaną 
wyłączone jedynie fragmenty terenu równe średnicy wieży u podstawy wraz z placem montażowym  
oraz drogą dojazdową. Podczas budowy przedsięwzięcia będą powstawać odpady budowlane, które powinny 
zostać przekazane specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenia. Faza realizacji będzie 
powodować nieznaczne emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję hałasu, pochodzącego z pracy 
maszyn i urządzeń, wykonujących roboty ziemne. Oddziaływania te będą krótkotrwałe, przemijające  
i ograniczone do zasięgu przedsięwzięcia.  
 Budowa fundamentów do posadowienia elektrowni będzie wymagała zużycia betonu, stali  
(w postaci gotowych elementów konstrukcji wyposażenia turbiny) i stali zbrojeniowej na potrzeby 
fundamentów. Natomiast na potrzeby wzmocnienia dróg i wykonania placu manewrowego zużyte zostaną 
kruszywa mineralne. W przypadku zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych zostanie  
ona dostarczona w beczkowozach. 
 Na etapie eksploatacji farmy przewiduje się powstawanie odpadów z okresowej wymiany olejów 
serwisowych. Za serwis oraz utylizacje tych odpadów odpowiedzialna będzie specjalistyczna firma, 
posiadająca uprawnienia do tego typu prac. Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie będzie wymagała 
poboru wody. Praca turbin wiatrowych będzie powodować emisje pól elektromagnetycznych. Elektrownie 
wiatrowe są urządzeniami pracującymi bez wykorzystania surowców czy paliw. W trakcie ich eksploatacji 
może natomiast wystąpić zapotrzebowanie wyłącznie na energie elektryczną ( w przypadku braku wiatru). 
 Realizacja i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowało zagrożenia 
wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 
 Inwestycja realizowana będzie poza: 
- obszarami wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, jednakże  

w pobliżu zbiorników zaporowych: Nyskiego, Otmuchowskiego oraz Kozielno, 
- obszarami wybrzeży,  
- obszarami górskimi lub leśnymi,  
- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników 

wód śródlądowych, 
- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe, 
- obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,  
- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
- obszarami przylegającymi do jezior, 
- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

 Wójt Gminy Kamiennik pismem znak: OŚ.6220.1.2013.MK z dnia 20 lutego 2013 r. zawiadomił  
o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie wyrażenia opinii  
co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego 
zakresu raportu dla planowanej inwestycji. W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nysie (pismem znak NZ/JK-H-4325 – 15/13 z dnia 4 marca 2013 r.) wyraził opinię, że dla powyższego 
przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
a zakres raportu powinien obejmować wszystkie wymagania określone w art. 66 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. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu (pismem znak WOOŚ.4241.52.2013.MW z dnia 8 marca 2013 r.) wyraził opinię, że dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  
na środowisko i ustalił zakres raportu uwzględniony w niniejszym postanowieniu.  

 W opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zaznaczył, iż trzykrotnie negatywnie 
zaopiniował projekt zmiany studium uwarunkowań gminy Kamiennik oraz złożył wnioski do projektu 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji i przebiegu granic 
przedmiotowego parku elektrowni wiatrowych. Zaznaczył również, że funkcjonowanie elektrowni będzie 
powodować emisje hałasu do środowiska, pochodzącego głównie z ruchu łopat wirnika (aerodynamiczny) 
oraz, w mniejszym stopniu, z pracy generatorów i przekładni (mechaniczny). Źródłem hałasu będzie praca 
trzech turbin wiatrowych. Oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia będzie miało charakter 
długookresowy, związany z czasem funkcjonowania elektrowni. W sąsiedztwie inwestycji, również  
w gminie Kamiennik, funkcjonuje już inna farma wiatrowa składająca się z 15 elektrowni wiatrowych. 
Wobec powyższego, nie można wykluczyć ich skumulowanego oddziaływania, przede wszystkim w zakresie 
wpływu na ornito- i chiropterofaunę oraz na stan klimatu akustycznego. Raport powinien zawierać analizę  
w tym zakresie. 
 Zasada przezorności w sprawach oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 
pozwala na stwierdzenie, że w celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy oceny oddziaływania  
na środowisko, a w tym kompleksowego raportu, który będzie obejmował m.in.: opis przewidywanych 
skutków dla środowiska, określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, niezbędnym jest dokonanie swoistej inwentaryzacji 
stanu środowiska przyrodniczego, ponieważ trudno jest chronić jakieś dobro nie wiedząc, jaka jest jego 
wielkość, struktura, rodzaj, komponenty. 
 Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r., obowiązkiem Inwestora  
jest przedstawienie opisu elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny  
i chiropterologiczny zawiera szczegółowy obraz wykorzystania danego terenu przez ptaki i nietoperze. 
Informacje zdobyte na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji będą niezbędne do określenia wpływu 
zamierzenia na środowisko. 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien uwzględniać 
również spełnienie wymogów art. 81 ust. 3 ww. ustawy ooś, tj. zawierać informacje na temat możliwości 
nieosiągnięci celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry. 
 Na terenie i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania chronionych 
gatunków roślin oraz grzybów. Na podstawie posiadanej dokumentacji nie można jednak wykluczyć 
występowania na tym obszarze chronionych gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków i nietoperzy. Elektrownie 
wiatrowe to przedsięwzięcia mogące oddziaływać na ornitofaunę i chiropterofaunę. Zgodnie z projektem 
zmiany studium uwarunkowań dla gminy Kamiennik, w granicach obszaru przeznaczonego pod lokalizację 
farmy wiatrowej znajdują się tereny lasów, tereny projektowanych dolesień oraz tereny ciągów 
ekologicznych.  
 Z dostępnych materiałów (tj. opracowanie dotyczące gruntów wsi Lipniki, Goworowice  
i Chociebórz pn. „Materiały ze wstępnego monitoringu ornitologicznego w okresie jesiennym  
na terenie planowanej farmy wiatrowej Lipniki”, sporządzone w XI 2007r. przez Firmę Ecoplan  
z Opola oraz artykuł pn. „Dynamika liczebności i fenologia pojawów gęsi Anser sp. w okresie migracji  
i zimowania w południowo- zachodniej Polsce”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, tom 69, zeszyt 1  
styczeń/ luty 2013, Instytut Ochrony Przyrody PAN) wynika, że na obszarze planowanej farmy wiatrowej 
oraz na terenie przygranicznym z województwem dolnośląskim występują chronione gatunki ptaków, w tym 
przede wszystkim gęsi Anser sp. W ww. materiałach ze wstępnego monitoringu ornitologicznego wskazano 
występowanie gęsi zbożowej, jej intensywny przelot oraz stałe występowanie na polach bezpośrednio 
przylegających do projektowanej farmy. Ma to związek z faktem, iż obszar projektowanej farmy wiatrowej 
znajduje się w niewielkiej odległości od zbiorników zaporowych: Nyskiego, Otmuchowskiego  
oraz Kozielno, z których dwa pierwsze są ważnymi w Europie ostojami ptaków wodno- błotnych. Gęś 
zbożowa jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 oraz obszaru natura 
2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003. Na terenie parku wiatrowego nie można również wykluczyć 
występowania nietoperzy (obecność potencjalnych siedlisk). W związku z tym, w części dotyczącej 
oddziaływania na zwierzęta raport powinien przedstawiać wyniki i analizę monitoringu ornitologicznego 
prowadzonego przez 1 rok i chiropterologicznego, wykonanego w okresie od 15 marca do 15 listopada, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Powinien także zawierać ocenę skumulowanego 
oddziaływania na faunę z innymi tego typu, istniejącymi i projektowanymi, przedsięwzięciami, a także 
zawierać analizę zgodności z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 
odnośnie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
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 Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami rezerwatów, parków 
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi, 
użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo- krajobrazowymi. Jednakże w odległości ok. 9,5 km  
od obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 oraz ok. 13 km od obszaru Natura 2000 Zbiornik 
Otmuchowski PLB160003. 
 Przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się lokalizować na obszarze o szczególnie wysokich 
walorach fizjonomicznych krajobrazu oraz na terenie planowanego powiększenia „Otmuchowsko-Nyskiego” 
Obszaru Chronionego Krajobrazu- zgodnie z Waloryzacją krajobrazu naturalnego województwa opolskiego, 
stanowiącą załącznik do stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1.10.2008r.  
w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego. 
Zgodnie z przytoczonym stanowiskiem, wykluczeniu z lokalizacji farm wiatrowych powinny podlegać 
projektowane obszary chronionego krajobrazu i obszary o szczególnych walorach krajobrazowych. W opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu realizacja elektrowni wiatrowych w proponowanej 
lokalizacji, w obszarze o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu oraz na terenie 
planowanego powiększenia „Otmuchowsko-Nyskiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu, nie jest możliwa. 

 Wójt Gminy Kamiennik po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, 
planowanej lokalizacji i rodzaju inwestycji, kierując się opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Nysie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, a także uwzględniając 
uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko i z uwagi na to, że inwestycja może 
wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, negatywnie oddziaływać na środowisko 
przyrodnicze, zwłaszcza na potencjalne siedliska, miejsca żerowania i szlaki migracji gatunków 
chronionych, w szczególności ptaków i nietoperzy, stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i ustala wyżej wymieniony zakres raportu.  

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie służy prawo zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Opolu, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Kamiennik w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. 
 
 
 

     Wójt Gminy Kamiennik 

       /-/ Kazimierz Cebrat 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca: BURANTUS Sp. z o.o., 

ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław, na ręce pełnomocnika Pani Ewy Glinki; 
2. Strony postępowania poprzez publiczne ogłoszenie: 

Sołtys wsi Wilemowice - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
Sołtys wsi Chociebórz - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
Sołtys wsi Kamiennik- z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
BIP Urzędu Gminy w Kamienniku 
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku 

3. a/a Wójt Gminy Kamiennik 
 

 
Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie 

ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa 


