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Wstęp

Problemy związane z procedurą oceny oddziaływania na środowisko są barierą dla zrów-
noważonego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce – taki wniosek płynie z badań, 
prowadzonych przez Instytut Koźmiana.  To pionierski projekt Instytutu - analiza ponad 
pięciuset postępowań środowiskowych prowadzonych w branży energetyki wiatrowej. Pro-
gramem analiz objęto postępowania w sprawie budowy lądowych elektrowni wiatrowych, 
toczące się na terenie całej Polski, na różnym etapie zaawansowania. 

Instytut Koźmiana poddał analizie 532 (stan na 15.12.2012) postępowania w sprawie budowy 
elektrowni wiatrowych, toczące się w 285 organach. 51 postępowań prowadziło 9 regional-
nych dyrektorów ochrony środowiska, pozostałe postępowania prowadziły władze lokalne: 
wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.

Podczas realizacji programu wykorzystano nowatorską metodę badawczą. Korzystając 
z uprawnień organizacji społecznych określonych w ustawie OOŚ, Instytut Koźmiana wy-
stępował z wnioskami o uznanie za stronę postępowania do  gmin prowadzących postępo-
wania środowiskowe w zakresie budowy elektrowni wiatrowych i na bieżąco monitorował 
przebieg postępowania. 

Dzięki temu eksperci Instytutu mogli uzyskać kompletną dokumentację źródłową do badania 
całego przebiegu postępowania, od wniosku o wydanie decyzji poprzez kartę informacyjną 
przedsięwzięcia czy raport aż po decyzję środowiskową. Niezwykle cennym materiałem stały 
się wywiady przeprowadzone z przedstawicielami władz lokalnych, odpowiedzialnymi za 
przebieg postępowania środowiskowego. Ogromne znaczenie miały również listy i wnioski 
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nadsyłane bezpośrednio do Instytutu przez strony postępowania, ukazujące problemy z po-
zycji mieszkańców. 

Analiza materiałów źródłowych, wypowiedzi przedstawicieli samorządów oraz sugestii 
i wniosków nadesłanych przez przedstawicieli społeczeństwa i inwestorów pozwoliły na 
wskazanie najbardziej problematycznych aspektów na styku inwestor-samorząd-społeczności 
lokalne, związanych z inwestycjami w energetykę wiatrową. 

Podsumowaniem tych prac, wyznaczającym najważniejsze kierunki zmian w obowiązu-
jących przepisach regulujących ocenę oddziaływania na środowisko jest właśnie niniejszy 
raport – pierwszy z cyklu wiatrakowych raportów Instytutu Koźmiana.  Kolejne opracowania 
poświęcone będą kwestiom przyrodniczym w procesie OOŚ oraz społecznym aspektom 
budowy farm wiatrowych.

W kolejnych fazach projektu, Instytut zamierza również poszerzyć zakres analizowanych 
przedsięwzięć o inne inwestycje z kategorii energetyki odnawialnej, takie jak biogazownie 
czy farmy fotowoltaiczne. Analiza postępowań środowiskowych obejmie również budowę 
obiektów przemysłowych różnego typu.

Rozdział 1

Postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Elektrownie wiatrowe – wbrew potocznemu określeniu zielona energetyka – nie są inwestycjami 
całkowicie obojętnymi dla środowiska. Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, 
migotań oraz infradźwięków, mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków 
stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziałuje silnie na kra-
jobraz. Negatywny wpływ na środowisko, konieczny do uwzględnienia, występuje również 
na etapie budowy oraz likwidacji poszczególnych elektrowni.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej – podobnie jak w przypadku innych 
przedsięwzięć wykazujących znaczny wpływ na środowisko – konieczne jest uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach której może zostać stwierdzony wymóg 
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Posiadając prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, inwestor może wy-
stąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub w przypadku, gdy na terenie objętym 
wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, niemalże od razu 
o pozwolenie na budowę.

Tryb postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obo-
wiązki i prawa inwestorów oraz władz lokalnych, a także warunki udziału społeczeństwa 
w postępowaniu określa ustawa 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. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).
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1.  Organy prowadzące postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko prowadzone 
jest przez następujące organy:

 »  Władze lokalne – pod tym pojęciem rozumieć należy wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.

•	  W przypadku, gdy przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach podejmują władze gminy, na której obszarze 
właściwości znajduje się największa część terenu realizacji przedsięwzięcia, w poro-
zumieniu z władzami pozostałych gmin.

•	  Współdziałanie organów w ramach porozumienia powinno przybrać formę wspól-
nej zgody tych organów na konkretną treść porozumienia. Nie wystarcza samo 
uzyskanie opinii organów współdziałających o treści decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

 » Regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku:

•	  budowy elektrowni wiatrowej położonej zarówno w całości jak i w części na terenach 
zamkniętych,

Definicja terenu zamkniętego znajduje się w Ustawie – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne.

Pod pojęciem tereny zamknięte rozumie się tereny o charakterze zastrzeżo-

nym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez 

właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

Do takich terenów będą należeć, np.

•	 tereny kolejowe

•	 obiekty wojskowe

•	 lotniska

•	 tereny pozostające w trwałym zarządzie ministerstwa spraw zagranicznych 

•	 inne tereny istotne dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

•	 inwestycji obejmującej budowę napowietrznych linii elektroenergetycznych.
•	  Jeżeli przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednego województwa decyzję o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska, 
na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, realizacji 
przedsięwzięcia, w porozumieniu z zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami 
ochrony środowiska.

2.  Tryb postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Rodzaj procedury przyjętej podczas postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zależy od parametrów planowanej inwestycji.

 »  W przypadku budowy elektrowni wiatrowej o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 MW, 
istnieje ustawowy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 »  Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej innej niż określona 
powyżej, zlokalizowanej na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których 
mowa w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.) lub 
o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko nie jest bezwzględnie wymagane. Władze gminy (lub regionalny dyrektor 
ochrony środowiska) mogą podjąć decyzję o:

•	  obowiązku przeprowadzenia OOŚ i określić zakres raportu oddziaływania na śro-
dowisko,

•	 zwolnieniu inwestora z tego obowiązku.

 »  Przed podjęciem decyzji o konieczności przeprowadzenia OOŚ lub odstąpieniu od 
tego obowiązku wymagane jest uzyskanie opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego.

 »  Opinia PPIS będzie konieczna również w przypadku, gdy przeprowadzenie OOŚ jest 
obligatoryjne, jednakże wtedy będzie dotyczyć zakresu raportu o oddziaływaniu na 
środowisko.



12 13

Na potrzeby niniejszego raportu, analizą trybu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie objęty najczęstszy przypadek tj., gdy organem 
właściwym w sprawie jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz gdy przeprowadzenie OOŚ 
nie jest obligatoryjne.

Poniższe schematy przedstawiają przebieg procedury OOŚ, gdy:

A.  Organem prowadzącym są władze lokalne i przeprowadzenie OOŚ może być  
wymagane

B.  Organem prowadzącym są władze lokalne i przeprowadzenie OOŚ jest wymagane 
z mocy prawa

Schemat wydania decyzji o środowiSkowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedSięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiSko,  
gdy organem właściwym do wydawnia decyzji jeSt wójt/ burmistrz/ prezydent miasta

wnioSek  o wydanie decyzji o środowiSkowych uwarunkowaniach wraz z 
wymaganymi załącznikami (w tym m.in. kartą informacyjną przedSięwzięcia)

 organ gminy wyStępuje o opinię: 
  -  co do potrzeby przeprowadzenia ooś
  -  co do zakreSu raportu

opinia regionalnego dyrektora 
ochrony środowiSka

opinia właściwego inSpektora 
Sanitarnego

opinia gminy wydaje  poStanowienie: 

o braku potrzeby  
przeprowadzenia ooś

Schemat wydania decyzji o środowiSkowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedSięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowiSko, gdy  
organem właściwym do wydawnia decyzji jeSt wójt/ burmistrz/ prezydent miasta

inweStor przedkłada 
organowi gminy raport 
określony w uStawie

 o obowiązku   
przeprowadzenia ooś

organ gminy wydaje poStanowienia o zawieSzeniu poStępowania 

inweStor przedkłada raport w zakreSie zgodnym z poStanowieniem 
organu gminy oraz z przepiSami uStawy

organ gminy podejmuje, w drodze poStępowania, zawieSzone poStępowanie

przeprowadza 
poStępowanie z udziałem 
SpołeczeńStwa

wyStępuje  
o uzgodnienie  
i opinię

uzgodnienie regionalnego  
dyrektora ochrony 
środowiSka

opinia właściwego  
inSpektora Sanitarnego

organ gminy wydaje decyzję o środowiSkowych uwarunkowaniach lub 
odmawia określenia warunków środowiSkowych i doręcza ją Stronom

organ gminy wydaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji  
i o możliwości zapoznania Się z jej treścią oraz z dokumentacją Sprawy

organ gminy: 

wnioSek o wydanie decyzji o środowiSkowych uwarunkowaniach

wioSek o uStalenie zakreSu rapoertu wraz z wymaganymi 
załącznikami (w tym m.in. kartę informacyjną na przedSięwzięcia)

właściwy ogan gminy wyStępuje  
o opinię co do zakredu raportu

opinia  rdoś

opinia  właściwego  
inSpektora Sanitarnego

organ gminy wydaje poStanowienia 
o zawieSzeniu poStępowania

organ gminy wydaje poStanowienia  
o zawieSzeniu poStępowania 

inweStor przedkłada raport w zakreSie zgodnym 
 z poStanowieniem organu gminy oraz z przepiSami uStawy

organ gminy podejmuje, w drodze 
poStanowienia, zawieSzone poStępowanie

przeprowadza poStępowanie 
z udziałem SpołeczeńStwa 
oraz w uzaSadnionych 
przypadkach, rozprawę 
adminiStracyjną

wyStępuje  
o uzgodnienie  
i opinię

uzgodnienie rdS

opinia właściwego  
inSpektora Sanitarnego

organ gminy wydaje decyzję o środowiSkowych uwarunkowaniach lub o odmowie 
określenia warunków środowiSkowych oraz doręcza ją Stronom poStępowania

organ gminy wydaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji  
i o możliwości zapoznania Się z jej treścią oraz z dokumentacją Sprawy

 organ gminy: 
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C.  Organem prowadzącym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska i przeprowadzenie 
OOŚ może być wymagane

D.  Organem prowadzącym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska i przeprowadzenie 
OOŚ jest wymagane z mocy prawa

Schemat wydania decyzji o środowiSkowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedSięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiSko, gdy  
organem właściwym do wydawnia decyzji jeSt regionalny dyrektor ochrony Środowiska

Schemat wydania decyzji o środowiSkowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedSięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowiSko, gdy organem 
właściwym do wydawnia decyzji jeSt regionalny dyrektor ochrony Środowiska

rdoś podejmuje, w drodze poStanowienia, 
zawieSzone poStępowanie

o braku potrzeby przeprowadzenia ooś

wnioSek o wydanie decyzji o środowiSkowych uwarunkowaniach wraz kartą 
informacyjną przedSięwzięcia oraz pozoStałymi uStawowo wymaganymi załącznikami

właściwy rdoś wyStępuje o opinię: 
- co do potrzeby przeprowadzenia ooś
- co do zakreSu raportu

opinia  właściwego  
inSpektora Sanitarnego

rdoś wydaje poStanowienie:

o obowiązku przeprowadzenia ooś

rodś wydaje poStanowienia o zawieSzeniu poStępowania

inweStor przedkłada raport w zakreSie zgodnym  
z poStanowieniem rdoś oraz z przepiSami uStawy

przeprowadza 
poStępowanie z udziałem 
SpołeczeńStwa

wyStępuje  
o uzgodnienie  
i opinię

opinia właściwego  
inSpektora Sanitarnego

rdoś wydaje decyzję o środowiSkowych uwarunkowaniach lub odmawia 
określenia warunków środowiSkowych i doręcza ją Stronom

rdoś wydaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i  
o możliwości zapoznania Się z jej treścią oraz z dokumentacją Sprawy

 organ gminy: 

rdoś podejmuje, w drodze poStanowienia, 
zawieSzone poStępowanie

wnioSek o wydanie decyzji o środowiSkowych uwarunkowaniach

rdoś wyStępuje o opinię 
co do zakreSu raportu

opinia  właściwego  
inSpektora Sanitarnego

rdoś wydaje poStanowienie:

rdoś wydaje poStanowienie, w którym określa zakreS raportu

rodś wydaje poStanowienia o zawieSzeniu poStępowania

inweStor przedkłada raport w zakreSie zgodnym  
z poStanowieniem rdoś oraz z przepiSami uStawy

przeprowadza 
poStępowanie z udziałem 
SpołeczeńStwa oraz 
w uzaSadnionych pr-
zypadkach rozprawę 
adminiStracyjną

wyStępuje  
o uzgodnienie  
i opinię

opinia właściwego  
inSpektora Sanitarnego

rdoś wydaje decyzję o środowiSkowych uwarunkowaniach lub odmawia 
określenia warunków środowiSkowych i doręcza ją Stronom

rdoś wydaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji  
i o możliwości zapoznania Się z jej treścią oraz z dokumentacją Sprawy

regionalny dyrektor ochrony środowiSka

wnioSek o uStalenie zakreSu raportu wraz z wymaganymi załącznikami 
(w tym m.in. kartą informacyjną przedSięwzięcia)

inweStor przedkłada 
organowi gminy raport 
określony w uStawie
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3.  Organy współdziałające w procedurze OOŚ: państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny i regionalna dyrektor ochrony środowiska

Po wniesieniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla elektrowni 
wiatrowych dla których przeprowadzenie OOŚ nie jest obligatoryjne (poniżej 100 MW 
łącznej mocy), organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do:

 » Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ),

 » Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS).

W tym celu, wnioskodawca (inwestor) przedkłada kartę informacyjną przedsięwzięcia za-
wierającą wstępną analizę potencjalnych oddziaływań na środowisko planowanej inwestycji, 
zawierającą elementy wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ.

Stanowiska organów opiniujących są wyrażane w formie postanowienia, na które nie przy-
sługuje zażalenie.

 »  Na tym etapie opinie RDOŚ i PPIS nie są wiążące dla organu prowadzącego postę-
powanie.

Pomimo opinii stwierdzających konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na śro-
dowisko, władze lokalne mogą odstąpić od nałożenia takiego obowiązku. W postanowieniu 
organ prowadzący sprawę musi uzasadnić treść rozstrzygnięcia, zgodnie z regułami wynika-
jącymi z art. 107 § 3 k.p.a. oraz art. 63 ustawy OOŚ.

W praktyce rezygnacja z obowiązku przeprowadzenia procedury OOŚ może oznaczać 
dla gminy wydanie decyzji wadliwej, co w konsekwencji może skutkować:

 » skutecznym zaskarżeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 »  wzruszeniem nawet ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

4.  Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko.  
Raport OOŚ jako podsumowanie przeprowadzonych analiz 
środowiskowych i społecznych

Jeżeli w sprawie stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na śro-
dowisko, organ prowadzący postępowanie może przystąpić do oceny zebranego materiału 
dowodowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przeciwnym razie, inwestor zostaje zobowiązany do sporządzenia analizy uwarunkowań 
środowiskowo-przyrodniczych oraz społecznych obejmującą m.in.:

 »  monitoring określonych gatunków organizmów żywych, na które inwestycja może 
oddziaływać (w przypadku budowy elektrowni wiatrowych najczęściej wykonywane  
są monitoringi ptaków oraz nietoperzy, rzadziej określonych gatunków owadów  
czy roślinności),

 »  opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

 » oddziaływanie elektrowni wiatrowych w zakresie hałasu,

 »  wpływ inwestycji na powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, wodę, klimat, 
dobra materialne,

 »  wpływ inwestycji na ludzi – w tym analizę potencjalnych i istniejących konfliktów 
społecznych, ich głównych źródeł oraz możliwości negocjacji z mieszkańcami.

Podsumowaniem tych analiz jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który 
obok karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowi najistotniejszy dokument w procedurze 
OOŚ. Raport taki inwestor składa władzom gminy. Po przedłożeniu raportu, władze gminy 
są zobowiązane:

 »  uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska,

 » uzyskać opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
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Opinia PPIS nie ma charakteru wiążącego.

Uzgodnienie z RDOŚ jest wiążące dla organu prowadzącego postępowanie i musi stanowić 
wyraz porozumienia co do warunków realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Dlaczego uzgodnienia z RDOŚ są tak ważnym elementem procesu  
oceny oddziaływania na środowisko?

Postępowania środowiskowe są prowadzone przez władze lokalne,  

które z reguły nie posiadają w tym zakresie wystarczającej wiedzy ani 

praktycznego doświadczenia. W takiej sytuacji zaangażowanie ekspertów 

z regionalnej dyrekcji ochrony środowiska pozwala na prawidłowe okre-

ślenie zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz weryfikację treści 

przygotowanego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.  

To właśnie regionalny dyrektor ochrony środowiska często wskazuje na wa-

dliwość bądź niekompletność dostarczonej przez inwestora dokumentacji 

środowiskowej i domaga się uzupełnienia raportu bądź nawet powtórnego 

przeprowadzenia określonych analiz czy monitoringów.

Obowiązek odniesienia się do stanowisk RDOŚ i PPIS w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Władze lokalne wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach biorą pod uwagę 
wyniki uzyskanych uzgodnień i opinii PPIS i RDOŚ. Organ prowadzący postępowanie 
powinien również wskazać, które z nich uwzględniono, a które nie zasługiwały na uwzględ-
nienie i z jakich przyczyn.

Strony postępowania, składając odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
mogą skarżyć nie tylko samo rozstrzygnięcie organu prowadzącego postępowanie ale również 
postanowienia organów opiniujących lub uzgadniających.

5.  Udział podmiotów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

5.1. Strony postępowania

Status strony w postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach mają:

 »  podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia,

 »  inne podmioty, jeżeli ich nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania plano-
wanego przedsięwzięcia.

Pojęcie zasięg oddziaływania należy rozumieć jako możliwy wpływ na:

•	 środowisko przyrodnicze

•	 nieruchomości sąsiednie w szerokim znaczeniu sąsiedztwa.

Ustalenie stron postępowania następuje na jego wstępie, na podstawie informacji zawartych 
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia lub raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko. Elementem dokumentacji pozwalającym na prawidłowe określenie tego zasięgu 
jest mapa z zaznaczonym:

 » przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek,

 » obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Organ ma obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Pominięcie strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą, a w przypadku upływu terminu 
do wniesienia odwołania, stanowi nawet podstawę do wznowienia postępowania admini-
stracyjnego z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.
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Budzi wątpliwość czy podmiot posiadający interes prawny a nie uznany przez organ za stronę 
może domagać się w toku postępowania skutecznego dopuszczenia do postępowania. Przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości orzekania w formie 
postanowienia, czy też jakiegokolwiek innego aktu o uznaniu danego podmiotu za stronę już 
toczącego się postępowania lub o odmowie dopuszczenia danego podmiotu do udziału w po-
stępowaniu jako strony, a w konsekwencji także środka zaskarżenia na takie rozstrzygnięcie.

Do uprawnień stron w postępowaniu należy:

 »  konieczność zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania i innych czynnościach 
podejmowanych przez organ,

 » prawo do zgłaszania wniosków dowodowych,

 » branie udziału w przeprowadzaniu dowodów,

 » prawo do przeglądania akt sprawy.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ ma obowiązek umożliwić 
stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W przypadku, gdy liczba stron danego postępowania przekracza dwadzieścia, organ zawia-
damia strony przez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, 
sposób publicznego ogłaszania. Taki wymóg spełniać będzie np. umieszczenie informacji na 
tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy czy na stronie internetowej gminy (BIP).

W takim przypadku uważa się, że zawiadomienie zostało doręczone wszystkim stronom po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

5.2. Udział społeczeństwa

Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach, w którym jest przeprowadzana OOŚ ma obowiązek zapewnienia określonych praw 
szerszemu kręgowi podmiotów aniżeli stronom postępowania a mianowicie społeczeństwu.
W postępowaniu, w którym jest przeprowadzana OOŚ, każda osoba fizyczna lub prawna, 
niezależnie od miejsca zamieszkania czy siedziby, ma prawo do:

 » zapoznania się z dokumentacją sprawy,

 » wniesienia w określonym terminie uwag i wniosków.

Organ prowadzący postępowanie musi podać do publicznej wiadomości informacje o:

1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2. wszczęciu postępowania,
3. przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie,
4. organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii 

i dokonania uzgodnień,
5. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, 

w którym jest ona wyłożona do wglądu,
6. możliwości składania uwag i wniosków,
7. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy 

termin ich składania,
8. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,
9. terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli ma 

być ona przeprowadzona,
10. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 

prowadzone.

Obowiązek ten jest realizowany łącznie poprzez:

 » udostępnienie informacji na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

 » ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w swojej siedzibie,

 »  ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu pla-
nowanego przedsięwzięcia (np. poprzez rozwieszenie afiszy na słupach ogłoszeniowych).

Dodatkowo w przypadku, gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie 
innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – infor-
macja musi być podana również przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty 
w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania.
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Uwagi i wnioski społeczeństwa mogą być wnoszone w formie:

 » pisemnej,

 » ustnie do protokołu,

 »  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego przez organ terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia.

Organ ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie złożone w terminie uwagi i wnioski zgłoszone 
w związku z udziałem społeczeństwa. W uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach powinna się znaleźć informacja:

 » w jaki sposób wnioski te zostały wzięte pod uwagę,

 » w jakim zakresie zostały uwzględnione.

Ustawa OOŚ nie przewiduje obowiązku indywidualnego odpowiadania osobom, które 
złożyły uwagi lub wnioski.

Przeprowadzenie całej procedury postępowania z udziałem społeczeństwa jest niezbędnym 
warunkiem prawidłowej procedury oceny oddziaływania na środowisko. W praktyce często 
zdarzają się sytuacje, w których organ prowadzący postępowanie nie uwzględnia w decyzji 
OOŚ wszystkich uwag i wniosków przedstawicieli społeczeństwa. Tak przeprowadzone 
postępowanie stanowi naruszenie procedury, a decyzja wydana bez uwzględnienia uwag 
i wniosków społeczeństwa może zostać uznana za wadliwą.

Podanie do publicznej wiadomości informacji jest często mylone przez władze gminy z za-
wiadomieniem stron o czynnościach organu przez publiczne obwieszczenie.

Naruszenie procedury zawiadamiania stron i powiadamiania społeczeństwa, gdy jej przepro-
wadzenie jest konieczne, stanowi naruszenie przysługujących tym podmiotom praw.

Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: 

Uprawnienia przyznane społeczeństwu nie mogą stanowić źródła interesu 

prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., dającego poszczególnym członkom 

społeczeństwa przymiot strony w przedmiotowej kategorii spraw (ochrona 

środowiska). Osoby wchodzące w skład społeczeństwa mogą brać udział 

w postępowaniu jako jego członkowie, wówczas gdy nie mają własnego 

interesu prawnego. W przeciwnym zaś razie – gdyby go posiadały, brałyby 

udział w postępowaniu jako strony tego postępowania. Tryb określony 

w art. 49 k.p.a., przewidujący zawiadomienie stron przez obwieszczenie 

stosuje się wyłącznie do stron danego postępowania. Tryb z art. 49 k.p.a. 

nie ma zastosowania do zawiadomienia społeczeństwa – podania do pu-

blicznej wiadomości informacji, objętych regulacją art. 33 ustawy OOŚ.  

Dla celu udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony 

środowiska, w decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, przewi-

dziany jest odrębny sposób zawiadomień, określony w art. 3 ust. 1 pkt 11 

ustawy OOŚ. Nie ma przeszkód, by oba obowiązki: powiadamiania stron 

postępowania i powiadamiania społeczeństwa były wykonywane jedno-

cześnie. Możliwe zatem jest łączenie w jednym obwieszczeniu doręczania 

decyzji stronom postępowania w trybie art. 49 k.p.a. oraz podawania in-

formacji do publicznej wiadomości na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 

72 ust. 6, czy art. 95 ust. 3 ustawy OOŚ – pod warunkiem, że dla każdego 

z trybów zostanie podana odpowiednia podstawa prawna.

5.3. Organizacje ekologiczne

Organizacje ekologiczne to kolejna grupa podmiotów posiadających bardzo szerokie upraw-
nienia w procesie oceny oddziaływania na środowisko.

Jakie organizacje społeczne uznajemy za organizacje ekologiczne zgodnie z wymogami 
ustawy OOŚ?

Przez organizację ekologiczną należy rozumieć organizację społeczną, o której mowa art. 5 § 1 
Kodeksie postępowania administracyjnego, której celem statutowym jest ochrona środowiska.
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Oznacza to, że organizacją ekologiczną jest:

 »  podmiot wyodrębniony organizacyjnie, tj. funkcjonujący w określonych ramach praw-
nych i organizacyjnych (np. stowarzyszenie, fundacja, federacja itp.). Nie będą uznane za 
organizacje ekologiczne różnego rodzaju nieformalne kluby, oddziały i filie spółek oso-
bowych i kapitałowych, a także nieoficjalne reprezentacje mieszkańców danego obszaru,

 » podmiot funkcjonujący w obrocie prawnym,

 »  podmiot, którego przynajmniej jednym z celów jest prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony środowiska.

Cel działania organizacji ekologicznej, jaką jest ochrona środowiska powinien być wprost 
ujęty w jej statucie lub regulaminie.

Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestni-
czenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim 
na prawach strony. Oznacza to m.in. prawo do:

 »  wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału spo-
łeczeństwa,

 »  wniesienia skargi do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa.

Uprawnienia te przysługują również w przypadku, gdy dana organizacja nie brała udziału 
w postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji. W takim przypadku, orga-
nizacja ekologiczna może skorzystać z uprawnienia wniesienia odwołania lub złożenia skargi 
w ustawowym terminie liczonym od daty doręczenia decyzji innej stronie tego postępowania.

Przyjmuje się, iż dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu nie 
wymaga wydania postanowienia. Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie 
jedynie w przypadku odmowy dopuszczenia organizacji do udziału w sprawie.

Na postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postę-
powaniu służy zażalenie.

W przeciwieństwie do właścicieli gruntów, na których obszarze elektrownia będzie oddziaływać, 
organizacja ekologiczna nie staje się stroną postępowania, ale podmiotem, któremu przysługują 
jedynie analogiczne uprawnienia. Organizacje nie mogą samodzielnie występować o zawieszenie 
lub umorzenie toczącego się postępowania a więc dysponować przedmiotem postępowania. 
Ponadto, doręczanie korespondencji będzie odbywało się na ogólnych zasadach określonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego nie zaś w trybie doręczania poprzez obwieszczenie, 
nawet, gdy zajdą przesłanki określone w art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Przepis ten znajduje bowiem 
zastosowanie tylko do stron postępowania.

Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych ma 

za cel społeczną kontrolę prawidłowości tych postępowań. Przyjmuje się, 

że fachowa organizacja ekologiczna może zwrócić uwagę na dodatko-

we, warte uwzględnienia aspekty dotyczące danego postępowania jak: 

ochrona gatunków endemicznych, specyficzne uwarunkowania hydroge-

ologiczne terenu czy oddziaływanie na okoliczne uprawy rolne. Z tego 

względu organizacja ekologiczna – jako instytucja ekspercka – może zostać 

dopuszczona na prawach strony nawet w sytuacji, gdy nie wywodzi się 

z danego regionu.

W postępowaniach, w których nie jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, 
organizacje ekologiczne nie mogą powoływać się na swoje uprawnienia z art. 44 ustawy 
OOŚ. Mogą domagać się jednak dopuszczenia do udziału na podstawie art. 31 ust. 1 k.p.a.
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Rozdział 2

Analiza postępowań w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla elektrowni 
wiatrowych

1.  Stanowiska organów prowadzących postępowanie dotyczące obowiązku 
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko

Spośród analizowanych postępowań, w zdecydowanej większości na inwestorów został 
nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporzą-
dzenia raportu.

Jedynie w 32 przypadkach nie wystąpiono do organów opiniujących (RDOŚ, PPIS) o wyda-
nie opinii. Przyczyną tej sytuacji był jednak zbyt krótki czas od złożenia wniosku do chwili 
zamknięcia tego opracowania.

Ewidentne pominięcie procedury oceny oddziaływania na środowisko w analizowanych 
postępowaniach można stwierdzić w zasadzie tylko w sytuacji, kiedy zachodziły przesłanki 
świadczące o negatywnym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a:

 »  organ prowadzący wydał decyzję środowiskową bez przeprowadzenia procedury 
OOŚ – co miało miejsce w trzech przypadkach
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 »  organ opiniujący (RDOŚ) wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia 
procedury OOŚ – co miało miejsce w jednym przypadku.

Na tym etapie należy bardzo wysoko ocenić poziom przestrzegania standardów OOŚ przez 
organy prowadzące postępowanie. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że przestrzeganie 
procedury OOŚ nie jest kwestionowane.

Również konieczność przedłożenia raportu traktowana jest jak oczywisty obowiązek w po-
stępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.  Uwagi przedstawicieli władz lokalnych odnośnie uwarunkowań 
prawnych w procesie oceny oddziaływania na środowisko dla 
energetyki wiatrowej.

Jednym z elementów analiz prowadzonych przez Instytut Koźmiana były wywiady pro-
wadzone z przedstawicielami władz lokalnych. Pozwoliły one na wyznaczenie głównych 
problemów prawnych dotyczących procedury OOŚ.

Kwestie podnoszone przez władze lokalne, jako największe problemy związane z procedurą 
OOŚ dla inwestycji wiatrowych:

 »  Brak zakresu odpowiedzialności RDOŚ w procesie opiniowania 
i uzgadniania decyzji środowiskowych. Zdaniem przedstawicieli samorządów 
rola opiniodawcza RDOŚ nie przekłada się na przejęcie przez tę instytucje od-
powiedzialności za ewentualne wady późniejszej decyzji. Z drugiej strony, na eta-
pie uzgodnień władze lokalne są zobowiązane do uwzględnienia zaleceń RDOŚ. 
 
W opinii samorządowców, RDOŚ powinny ponosić choćby w części odpowiedzialność 
za wadliwość decyzji środowiskowych – np. w sytuacji, gdy niekompletność dokumentacji 
wynikała wprost z wypełnienia zaleceń organu uzgadniającego. Obecnie za wszystko 
odpowiada organ wydający decyzję, czyli najczęściej wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta. Władze lokalne często nie mają wystarczających kadr do samodzielnej oceny jakości 
dokumentacji środowiskowej,

 »  Odpowiedzialność władz lokalnych za wydanie decyzji OOŚ niezależnie od mocy in-
westycji. Obecnie gminy prowadzą postępowania zarówno w sprawach małych elektrowni 
wiatrowych, jak i potężnych parków wiatrowych, wyposażonych w szereg elementów 
infrastruktury. Nie ulega wątpliwości, że postępowania dotyczące tych największych in-
westycji powinny zostać przeniesione do RDOŚ, analogicznie jak postępowania dotyczące 
inwestycji na terenach zamkniętych,

 »  Brak obowiązku wykazania się tytułem prawnym do gruntu przy składaniu wniosku 
o decyzję środowiskową. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny wymagane są dopiero 
na etapie warunków zabudowy czy późniejszego pozwolenia na budowę. W konsekwencji 
można uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na „cudzy” grunt bez świa-
domości właściciela działki. Lukę prawną w tej dziedzinie wykorzystują osoby sabotujące 
budowę elektrowni wiatrowych, zgłaszając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do-
kładnie na ten sam teren, na którym prawdziwy inwestor ma zamiar zbudować elektrownię. 
 
Zgodnie z zaleceniami GDOŚ, w analizie oddziaływania skumulowanego powinny być 
brane pod uwagę te przedsięwzięcia projektowane, dla których złożono wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wówczas, autor raportu środowiskowego 
musi brać pod uwagę również potencjalne oddziaływania „inwestycji” zgłoszonej przez 
ewidentnego sabotażystę. W wielu przypadkach może to oznaczać wręcz odstąpienie 
od wydania decyzji środowiskowej, w innych – radykalne zaostrzenie wymogów dla 
prawdziwego inwestora,

 »  Niespójności pomiędzy terminami wynikającymi z Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego i ustawy OOŚ. Sztywne terminy narzucone przez KPA nie mogą mieć 
zastosowania w odniesieniu do wielu etapów postępowania prowadzonego na podstawie 
ustawy OOŚ. Przykładowo, konieczność uzupełnienia dokumentacji środowiskowej może 
oznaczać konieczność powtórnego wykonania monitoringów ptaków czy nietoperzy. Nie 
ulega wątpliwości, że w tej sytuacji terminy załatwienia sprawy określone w KPA zostaną 
przekroczone,

 »  Brak jednoznacznego określenia minimalnej odległości wiatraków od zabudowań 
mieszkalnych. Sytuacja taka nie tylko utrudnia obiektywną ocenę odległości planowanej 
inwestycji od sąsiednich domów, ale jest również jedną z głównych przyczyn protestów 
społecznych. Protesty powstają, ponieważ nie można w sposób jednoznaczny odpowie-
dzieć mieszkańcom, jaka odległość wiatraków od siedzib ludzkich gwarantuje minimalne 
bezpieczeństwo,
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 »  Brak możliwości złożenia zażalenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na 
postanowienie RDOŚ uzgadniające treść decyzji. Zdaniem samorządowców, powinno 
przysługiwać prawo do zażalenia na postanowienie, zwłaszcza z uwagi na fakt, że to władze 
lokalne są ostatecznie odpowiedzialne za prawidłowość decyzji,

 »  Ograniczenie opodatkowania elektrowni wiatrowych. Obecnie, w praktyce, podat-
kowi od nieruchomości podlega maszt i fundament, czyli budowlane części elektrowni 
wiatrowej. Konsekwencją powyższego są niewielkie podatki, jakie wpływają do budżetu 
gminy (2% wartości budowli). Najdroższy element konstrukcji, czyli generator prądo-
twórczy, nie ma żadnego wpływu na wysokość podatku od nieruchomości, płaconego 
na rzecz gminy.

3. Raporty o oddziaływaniu na środowisko – zestawienie statystyczne.

Spośród analizowanych postępowań inwestorzy złożyli raport o ocenie oddziaływania na 
środowisko w 158 postępowaniach, toczących się przed 113 organami prowadzącymi.

Aż w 47 przypadkach spośród 158 organy prowadzące (władze lokalne bądź RDOŚ) wezwały 
inwestorów do uzupełnienia raportu OOŚ.

W 16 na 47 przypadków, już po przedłożeniu uzupełnień, inwestor został wezwany do 
ponownego uzupełnienia raportu środowiskowego.

Przedstawiona powyżej sytuacja ukazuje, jak potrzebna jest procedura uzgadniania treści 
raportu przez organy opiniujące (głównie RDOŚ). W sytuacji, gdy co trzeci raport o od-
działywaniu na środowisko uznawany jest za wadliwy lub niekompletny, uzgodnienie treści 
z RDOŚ i możliwość wezwania inwestora do uzupełnienia raportu to skuteczny sposób 
powstrzymania wadliwych decyzji środowiskowych.

Ilość wezwań do uzupełnienia raportu potwierdza też niski poziom wielu opracowań.  
Na ten problem, jako na jedną z głównych przeszkód dla rozwoju energetyki odnawialnej 
w Polsce, zwracali wielokrotnie eksperci Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

4. Merytoryczny poziom raportów OOŚ

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, Instytut Koźmiana przeprowadził analizę prawi-
dłowości sporządzania raportów OOŚ przez wnioskodawców, a także zgodności z prawem 
wydawanych na ich podstawie decyzji środowiskowych.

Z uwagi na brak jednoznacznych przepisów w tym zakresie, jako punkt odniesienia przyjęto 
Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych (Warszawa 
2011) opracowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Celem Wytycznych jest usprawnienie prowadzenia procedur oceny oddziaływania na środowisko 
farm wiatrowych oraz poprawienie jakości raportów OOŚ. Jak zaznaczono na stronie 15 tego 
dokumentu, opracowanie nie zastępuje w żaden sposób obowiązujących przepisów prawa, ani 
wytycznych i poradników zatwierdzonych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
obejmujących ogólne zasady prowadzenia Procedur OOŚ, a jedynie je uszczegóławia wyłącznie 
w odniesieniu do przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni wiatrowych. (…) Zalecenia 
i informacje odnoszą się do procedur administracyjnych oraz wymogów prawnych dotyczących 
elektrowni wiatrowych (…) Informacje o oddziaływaniach elektrowni wiatrowych na środowisko 
oraz zalecenia dotyczące dobrych praktyk w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych, 
a także wykonania oszacowania ich oddziaływań na środowisko, odnoszą się w większości do 
przedsięwzięć składających się z więcej niż dwóch elektrowni wiatrowych, co nie oznacza że nie 
można ich stosować także w przypadku małych projektów.

Warto zaznaczyć, że Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wia-
trowych nie formułują żadnych nowych wymogów w odniesieniu do raportów OOŚ a jedynie 
konkretyzują obligatoryjne elementy, o których mowa w art. 66 ustawy OOŚ.

Analiza raportów środowiskowych doprowadziła do następującego wniosku:

Raporty oddziaływania na środowisko sporządzane są często w sposób wadliwy i sprzeczny 
z wymogami art. 66 ustawy OOŚ skonkretyzowanymi w Wytycznych GDOŚ. Szczegółowa 
analiza wybranych raportów prowadzi do wniosku, że inwestorzy pobieżnie omawiają lub 
całkowicie pomijają m.in. etap likwidacji przedsięwzięcia, oddziaływania w zakresie hałasu 
na etapie budowy i likwidacji przedsięwzięcia oraz postępowania z odpadami (w tym nie-
bezpiecznymi), konieczność przeprowadzenia konkretnych obliczeń związanych z rozkładem 
pól elektromagnetycznych. Stosunkowo najlepiej wypada analiza zagadnień tradycyjnie ko-
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jarzonych z energetyką wiatrową tj. wpływ na ptaki i nietoperze (monitoring ornitologiczny 
i chiropterologiczny), inwentaryzacja przyrodnicza, hałas generowany przez pracę turbiny 
wiatrowej.

5.  Wybrane raporty OOŚ poddane szczegółowej analizie przez 
ekspertów Instytutu Koźmiana – studia przypadków 

 5.1.  Dokumentacja środowiskowa dla Zespołu Elektrowni Wiatrowych Grochowo G4/16 
wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową w gminie Sztutowo, woj. pomorskie

To jeden z wyjątkowych przypadków, w którym decyzja środowiskowa została wydana przez 
władze lokalne z pominięciem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Warto zaznaczyć, że w toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Gdańsku wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ, w tym wyko-
nania raportu środowiskowego dla tej inwestycji.

O konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko de-
cydowały następujące czynniki:

 I.  Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie stanowi inwestycję bardzo rozległą. W jego skład wchodzić będą następujące 
elementy:

•	 16 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW,
•	 infrastruktura przyłączeniowa wewnętrzna,
•	 wewnętrzna stacja elektroenergetyczna (GPZ),
•	 drogi dojazdowe do elektrowni wiatrowych,
•	 place manewrowe, montażowe i składowe,
•	 infrastruktura przyłączeniowa zewnętrzna.

Budowa, realizacja i likwidacja każdego z wyżej wymienionych elementów, jak również roboty 
drogowe wchodzące w zakres przedsięwzięcia, polegające na

•	 budowie nowych dróg,
•	 przebudowie lub remoncie istniejących dróg,
•	 przebudowie mostu na rzece Łaska

mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.

 II. Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach położonych w obrębach Groszkowo, Sztu-
towo, Łaszka, Kobyla Kępa oraz Kąty Rybackie.

Część inwestycji (GPZ zewnętrzny oraz część linii elektroenergetycznych) znajduje się w ob-
szarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007.

Obszar ten został wyznaczony ze względu na występowanie siedlisk wymienionych w za-
łączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Najbliższy obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB 
280010 – znajduje się zaledwie ok. 0,9 km na wschód od planowanej inwestycji. Obszar ten 
został wyznaczony dla ochrony gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy 
Rady 2009/147/WE. 

Zespół projektowanych elektrowni wraz z wewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową usytu-
owany jest w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, natomiast część infrastruktury 
zewnętrznej przyłączeniowej znajduje się na terenie parku.

Z przedstawionej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia analizy karty terenu (5R i11R) 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod planowane przedsięwzięcie 
wynika, że dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych na zasadach zgodnych z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, poprzedzoną opracowaniem raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i istniejące osiedla mieszkaniowe.
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 III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

O konieczności przeprowadzenia OOŚ przesądza możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na 
elementy środowiska na wszystkich etapach inwestycji, przewidywane uciążliwości związane 
z realizacją przedsięwzięcia oraz czynniki takie jak:

 »  specyfika terenu, który jest silnie powiązany hydrologicznie poprzez cieki naturalne 
i rowy melioracyjne,

 »  położenie w regionalnym korytarzu ekologicznym, w Parku Krajobrazowym Mie-
rzeje Wiślana oraz w jego otulinie, w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty 
Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana,

 »  przedmiot ochrony w OSO Dolina Dolnej Wisły, Ujście Wisły i Zalew Wiślany – 
gatunki ptaków obserwowane na terenie planowanej inwestycji,

 »  konieczność oceny pośredniego oddziaływania na gatunki i siedliska gatunków chro-
nionych w obszarach Natura 200 oraz na integralność i spójność sieci Natura 2000,

 » wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

W ocenie Instytutu Koźmiana nie ulega wątpliwości, że powyższe kwestie powinny zo-
stać przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Niestety, 
w przypadku tej inwestycji, jako podstawę do wydania decyzji środowiskowej przyjęto kartę 
informacyjną przedsięwzięcia – z pominięciem jednoznacznej opinii RDOŚ o konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedłożenia raportu OOŚ.

5.2. Raport OOŚ dla farmy wiatrowej Świdnica położonej w gminie Świdnica

To typowy przykład raportu OOŚ sporządzonego z naruszeniem elementarnych reguł.  
Pośród licznych uchybień w tym raporcie należy zwrócić uwagę na następujące:

 I.  W zakresie charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu w fazie 
budowy, eksploatacji lub użytkowania (art. 66 ust. 1 pkt 1a ustawy OOŚ):

 »  Nie określono harmonogramu realizacji projektu i prowadzonych prac oraz nie opisa-
no wszystkich działań składających się na realizację farmy wiatrowej. Wnioskodawca 
pominął konieczność podania tych informacji.

 » Nie określono czy planowane elektrownie wiatrowe będą nowe czy używane.

 Podanie powyższej informacji jest konieczne bowiem rodzaj elektrowni wiatrowych ma bez-
pośredni związek z zastosowaną technologią i wiążę się z oddziaływaniem przedsięwzięcia 
na środowisko. Ponadto poziom zużycia turbin może oznaczać ich krótszy przebieg między-
naprawczy, konieczność natychmiastowego remontu a nawet sprowadzenia na teren Polski 
turbin zużytych, stanowiących odpady, co stanowi naruszenie Ustawy o transgranicznym 
przemieszczaniu odpadów. Z tego powodu w raporcie powinna zostać uwzględniona nie 
tylko kwestia czy turbiny są nowe czy używane, ale również wiek, stan oraz poziom zużycia 
turbin – w przypadku użycia elektrowni używanych.

 »  Nie opisano wszystkich elementów towarzyszących infrastruktury EW (podziemne 
kable elektroenergetyczne łączące elektrownie z GPZ, kable telekomunikacyjne, drogi 
dojazdowe, place montażowe, zaplecze budowy, place manewrowe, wewnętrzna stacja 
transformatorowa – GPZ).

 »  Całkowicie pominięto kwestią zaplecza budowy oraz w sposób niedostateczny omówiono 
kwestie dróg dojazdowych oraz placów montażowych i manewrowych. Wnioskodawca nie 
podaje żadnych danych takich jak powierzchnia, położenie, wielkość potrzebnych surowców, 
czas użytkowania, możliwość likwidacji. Zdarza się też podawanie informacji wzajemnie 
się wykluczających: np. na stronie 37 raportu Wnioskodawca określa, że place montażowe 
zostaną pokryte płytami betonowymi, po czym na stronie 38 przewiduje pokrycie ich gruzem 
betonowym lub żwirem- istnieje konieczność uściślenia tych informacji.

 »  Nie określono częstotliwości, rodzaju oraz ilości pojazdów związanych z transportem 
materiałów budowlanych i elementów elektrowni.

 Wyżej wymienioną kwestię całkowicie pominięto w raporcie. Wnioskodawca przewiduje na 
etapie prac budowy wykorzystywanie samochodów z naczepami i przyczepami do transportu ele-
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mentów EW, pojazdów skrzyniowych i samozaładunkowych oraz specjalnych tj.; koparki, betoniarki, 
walce drogowe. Już z samego wyliczenia rodzajów pojazdów wynika, że ruch ciężkich maszyn 
samobieżnych i samochodów ciężarowych dużej ładowności w okolicy budowy FW Świdnica 
będzie na etapie budowy wzmożony, co powodować będzie niszczenie dróg lokalnych, znaczne 
natężenie hałasu i emisję spalin oraz może być potencjalnym zarzewiem konfliktów z lokalną 
społecznością. Kwestia ta wymaga koniecznego i szczegółowego dookreślenia w raporcie.

 »  Nie opisano rodzaju i ilości zasobów (woda, energia, paliwo) na etapie budowy przed-
sięwzięcia.

 Wnioskodawca pominął konieczność podania informacji odnoszących się do zużycia paliwa, 
zdawkowo i w zakresie dalece niewystarczającym odniesiono się do zapotrzebowania na wodę 
i energię elektryczną. W ocenie ekspertów Instytutu konieczne jest określenie zapotrzebowania 
na wodę odrębnie dla celów technologicznych i socjalno-bytowych z wyjaśnieniem sposobu 
jej poboru co zostało również pominięte w raporcie.

 »  Nie opisano innych, istniejących lub planowanych przedsięwzięć, których oddziaływania 
mogą kumulować z oddziaływaniami farmy wiatrowej. W raporcie nie wskazano, czy 
Wnioskodawca występował o informację dot. planowanych przedsięwzięć w okolicy 
oraz czy takie przedsięwzięcia są planowane lub realizowane.

Należy podkreślić, że zgodnie z wytycznymi GDOŚ, przy dokonywaniu oceny skumulowanego 
oddziaływania na środowisko, należy brać pod uwagę przedsięwzięcia już w początkowej 
fazie realizacji tj. dla których wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

 II.  W zakresie charakterystyki procesów produkcyjnych (art. 66 ust. 1 pkt 1b ustawy OOŚ):

 »  Nie wskazano przewidywanej ilość osób zatrudnionych podczas budowy, eksploatacji 
i likwidacji farmy wiatrowej

 Wnioskodawca pominął konieczność podania tych informacji. W dwóch miejscach raportu 
możemy przeczytać, że Wnioskodawca planuje zatrudnić pracowników, ale nie określa żadnej 
przewidywanej ilości osób wchodzących w skład osób prowadzących prace budowlane oraz 
nadzór w okresie eksploatacji elektrowni. Nie odnosi się w tym zakresie do żadnego z trzech 
etapów realizacji przedsięwzięcia.

  III.  W zakresie opisu planowanego przedsięwzięcia – przewidywane rodzaje 
i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia  
(art. 66 ust. 1 pkt 1 c ustawy OOŚ):

 »  Nie opisano wszystkich przewidywanych rodzajów i ilości odpadów, które powstaną 
na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

 W raporcie zamieszczono tabelę z przewidywaną ilością odpadów jakie powstaną na etapie 
budowy przedsięwzięcia, jednakże nie wskazano czy odpady te powstaną jedynie w wyniku po-
sadowienia elektrowni wiatrowych czy również budowy pozostałych elementów przedsięwzięcia.

 Natomiast w odniesieniu do etapu eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, Wnioskodawca 
całkowicie pominął konieczność podania tych informacji.

 W ocenie Instytutu, należy podać dokładną ilość i rodzaje odpadów z podziałem na poszcze-
gólne etapy i elementy przedsięwzięcia.

 »  Nie wskazano, które z powstających odpadów zaliczane są do odpadów niebezpiecznych.

 »  Nie opisano ilości ścieków bytowych i deszczowych, które powstaną podczas budowy 
i likwidacji farmy wiatrowej.

 Zdaniem ekspertów Instytutu, charakterystyka przedsięwzięcia na etapie budowy i likwidacji 
przesądza o występowaniu ścieków socjalnych, co pośrednio przyznaje Wnioskodawca, stąd 
konieczne jest określenie ilości ścieków socjalno-bytowych z uwzględnieniem wszystkich 
etapów realizacji przedsięwzięcia.

Należy określić także ilość ścieków deszczowych oraz sposoby ich zagospodarowania.

 »  Nie opisano dokładnie rodzaju i ilości zanieczyszczeń powietrza, jakie powstaną podczas 
budowy i likwidacji farmy wiatrowej.

W raporcie wskazano, iż Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi będzie 
miało na etapie budowy poprzez hałas produkowany przez samochody transportujące materiały 
budowlane, ludzi na place budowy, wywóz urobku. Uciążliwości związane z oddziaływaniem 
transportu samochodowego będą krótkotrwałe (czasowe) i trwać będą tylko na etapie budowy,  
ale nie żadnych podano podstaw dla takich szacunków.
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W ocenie Instytutu, konieczne jest określenie wprowadzanych do rodzajów i ilości gazów lub 
pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa wraz ze wska-
zaniem czasu pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

Wnioskodawca winien przeprowadzić konkretne obliczenia dla przedmiotowej inwestycji, w od-
niesieniu do szacowanej liczby i rodzaju pojazdów, częstotliwości przejazdów, rodzaju silników itp.

 »  Nie przeprowadzono analizy akustycznej przedsięwzięcia, uwzględniającej emisję hałasu 
podczas budowy i likwidacji przedsięwzięcia.

W raporcie stwierdzono, że Planowane elektrownie wiatrowe nie będą źródłem ponadnorma-
tywnego źródła hałasu w środowisku.

W ocenie Instytutu, realizacja przedsięwzięcia składającego się z 26 turbin wiatrowych uzasad-
nia konieczność weryfikacji oddziaływania na klimat akustyczny na etapie budowy i likwidacji 
przedsięwzięcia, a nie tylko na etapie eksploatacji. Analiza akustyczna powinna wymieniać 
wszystkie źródła hałasu, określać zasięg i wielkość emisji hałasu, metodykę obliczeń oraz 
metody ograniczania oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia. Wnioskodawca winien 
wziąć pod uwagę wszystkie emitory dźwięku w fazie budowy i likwidacji przedsięwzięcia tj. 
ciężki sprzęt budowlany, pojazdy. Przy określaniu oddziaływania hałasu należy wziąć pod 
uwagę możliwą kumulację tegoż oddziaływania, gdy planowane prace będą wykonywane 
w jednym czasie.

 »  Nie przeprowadzono rzetelnej analizy akustycznej przedsięwzięcia w fazie realizacji, 
który pozwoliłaby wykluczyć negatywne oddziaływanie na ludzi w zakresie hałasu.

Wnioskodawca nie przeanalizował rzetelnie i kompleksowo możliwego negatywnego wpływu 
przedsięwzięcia na klimat akustyczny, biorąc pod uwagę maksymalne parametry turbin wskazane 
w raporcie. Wnioskodawca winien przede wszystkim określić odległości planowanych turbin 
od zabudowy będącej przedmiotem ochrony i wyznaczającej dopuszczalne normy hałasu oraz 
przyjąć maksymalne założenia pracy tych turbin (maks. prędkość, wysokość itd.) tak aby określić 
przewidywane negatywne oddziaływanie w zakresie hałasu. 

W ocenie Instytutu, realizacja planowanego przedsięwzięcia może znacząco negatywnie od-
działywać na mieszkańców sąsiednich działek, zwłaszcza w zakresie hałasu emitowanego przez 
turbinę wiatrową. Obecnie przyjmuje się, iż odległość przedsięwzięcia od terenów chronionych 
powinna wynosić co najmniej 500-600 m.

Ostatnie badania przeprowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie wykazały,  
że dopiero po przekroczeniu ww. odległości można się spodziewać hałasu o natężeniu niższym 
od przewidzianego normą sanitarną (45 dB).

Należy podkreślić, że osoby mieszkające w niewielkiej odległości od siłowni 

(do 500-600 m) są stale narażone na uciążliwość dźwięków docierających 

od pracujących turbin. Badania naukowe dowodzą, że hałas wpływa na or-

ganizmy żywe w dwojaki sposób. Pierwszym i najczęściej zauważalnym jest 

oddziaływanie na samopoczucie psychiczne. Drugim sposobem jest jego 

fizyczne oddziaływanie na organ słuchu i ośrodkowy układ nerwowy (fale 

dźwiękowe poprzez zmiany ciśnienia otaczającego nas powietrza mają 

bezpośredni kontakt z narządem słuchu). Ekspozycja na nadmierny hałas 

może powodować ostry lub przewlekły uraz akustyczny. WHO (Burden of 

disease study 2011) jako najczęstsze skutki ekspozycji na hałas wymienia: 

wahania ciśnienia krwi, nasilenie nadciśnienia i choroby niedokrwiennej 

serca, osłabienie zdolności poznawczych (zwłaszcza u dzieci i młodzieży), 

zaburzenia snu, zaburzenie i osłabienie słuchu. Podkreśla także znaczną, 

odczuwaną subiektywnie dokuczliwość hałasu. Efektem długotrwałego 

przebywania w środowisku o nadmiernym hałasie może być tzw. zespół 

pohałasowy obejmujący upośledzenie funkcji fizjologicznych i psychicz-

nych (bóle i zawroty głowy, osłabienie, zwiększoną pobudliwość nerwową, 

zaburzenie snu, zwiększoną potliwość, uszkodzenie słuchu) (Ekspertyza 

wykonana przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

im. Stanisława Leszczyckiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu, moduł B2, s.52)

 »  Nie określono wielkości i rodzaju emisji, jakie mogą powstać w wypadku wystąpienia 
poważnej awarii podczas budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy wiatrowej.

 »  Nie porównano rodzaju i wielkości powodowanych przez farmę wiatrową emisji z obo-
wiązującymi normami prawnymi.
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 IV.  W zakresie opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidy-
wanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody (art. 66 ust. 1 
pkt 7 ustawy OOŚ):

 »  Do raportu nie załączono opracowania z wynikami inwentaryzacji ornitologicznej, chi-
ropterologicznej i siedliskowej oraz ich metodyce. Brak przeprowadzenia inwentaryzacji 
przyrodniczej uniemożliwia określenie rzeczywistego wpływu planowanego przedsię-
wzięcia na środowisko. Zatem Wnioskodawca winien uzupełnić raport w tym zakresie.

 V.  W zakresie określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysło-
wej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko (art. 66 ust. 1  
pkt 6 i 7 ustawy OOŚ):

 »  Nie opisano urządzeń służących do zbierania, gromadzenia i oczyszczania ścieków 
socjalnych (rodzaje, wymiary, pojemność, inne istotne parametry) oraz deszczowych 
a także nie wskazano lokalizacji tych urządzeń).

Jak zostało to wskazane w analizie pkt. 1.18 występowanie ścieków socjalno-bytowych 
uzasadnia konieczność ich zagospodarowania, co zostało całkowicie pominięte w raporcie 
OOŚ. Nie podano również lokalizacji właściwych urządzeń.

Konieczne jest również, w jaki sposób Wnioskodawca zamierza gromadzić zanieczyszczoną 
wodę opadową.

 »  Nie zidentyfikowano wszystkich źródeł hałasu na etapie budowy i likwidacji przed-
sięwzięcia, nie określono zasięgu i wielkości hałasu wytwarzanego na etapie budowy 
i likwidacji przedsięwzięcia, nie wystarczająco wskazano metody ograniczania hałasu.

 5.3.  Budowa 12 sztuk elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW wraz z infra-
strukturą towarzyszącą w gminie Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie

W niniejszym raporcie Instytut stwierdził braki w zakresie obligatoryjnych elementów raportu 
OOŚ, o których mowa w art. 66 ustawy OOŚ a mianowicie:

 I.  W zakresie charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu w fazie 
budowy, eksploatacji lub użytkowania (art. 66 ust. 1 pkt 1a ustawy OOŚ):

 » Nie wskazano harmonogramu realizacji projektu

 Wnioskodawca nie zawarł w raporcie szczegółowych danych dotyczących czasu rozpoczęcia 
i zakończenia poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

 »  Nie wskazano geograficznego położenia lokalizacji wszystkich poszczególnych ele-
mentów farmy wiatrowej

Wnioskodawca wskazał geograficznie tylko położenie elektrowni wiatrowych.

 »  Nie opisano za pomocą danych liczbowych wielkości terenu zajętego przez poszczególne 
elementy farmy wiatrowej

Wnioskodawca ograniczył się tylko do wskazania powierzchni fundamentów pojedynczej 
elektrowni wiatrowej oraz do wskazania powierzchni trwale utwardzonej, jednakże brak jest 
danych liczbowych dotyczących powierzchni zajętej przez poszczególne elementy farmy 
wiatrowej.

 »  Nie określono częstotliwości, rodzaju oraz ilości pojazdów związanych z transportem 
materiałów budowlanych i elementów elektrowni

Wnioskodawca zaznaczył jedynie konieczność istnienia poszczególnych pojazdów, ale nie 
opisał zagadnień związanych z ich wykorzystywaniem przy realizacji przedsięwzięcia.

 »  Nie opisano rodzaju i ilości zasobów (materiały budowlane, woda, energia, paliwo) na 
etapie budowy przedsięwzięcia

Wnioskodawca pominął konieczność podania tych informacji.

 » Nie opisano wszystkich działań składających się na budowę, eksploatację i likwidację
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W ocenie ekspertów Instytutu istotnym elementem raportu jest szczegółowe opisanie działań 
składających się na poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia (budowa, eksploatacja, likwi-
dacja). Wnioskodawca opisał jedynie skutki związane z poszczególnymi etapami, natomiast 
nie uwzględnił konieczności omówienia działań, które na te etapy się składają.

 II.  W zakresie opisu planowanego przedsięwzięcia – główne cechy charakterystyczne 
procesów produkcyjnych (art. 66 ust. 1 pkt 1 b ustawy OOŚ):

 »  Nie wskazano przewidywanej liczby osób zatrudnionych podczas budowy, eksploatacji 
i likwidacji farmy wiatrowej

Wnioskodawca pominął ten aspekt.

 III.  W zakresie opisu planowanego przedsięwzięcia – przewidywane rodzaje i ilości zanie-
czyszczeń (art. 66 ust. 1 pkt 1 c ustawy OOŚ)

 »  Nie opisano wszystkich przewidywanych rodzajów i ilości odpadów, które powstaną 
na etapie budowy i likwidacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem poszczególnych ele-
mentów przedsięwzięcia

W raporcie wymieniono odpady jakie powstaną na etapie budowy i likwidacji przedsięwzię-
cia. W ocenie ekspertów Instytutu, z powyższych danych nie wynika czy podane wielkości 
odnoszą się do budowy wszystkich elementów przedsięwzięcia czy tylko do turbin wiatro-
wych. Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca powinien podać przewidywane rodzaje i ilości 
odpadów odrębnie dla każdego z elementów przedsięwzięcia.

 »  Nie opisano rodzaju i ilości zanieczyszczeń powietrza, jakie powstaną podczas likwidacji 
farmy wiatrowej

Konieczne jest określenie wprowadzanych do rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadają-
cych na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa wraz ze wskazaniem czasu 
pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Wymagane 
jest określenie wpływu przedsięwzięcia na powietrze, z uwzględnieniem stanu powietrza na 
terenie objętym wnioskiem.

 »  Nie przeprowadzono analizy akustycznej przedsięwzięcia, uwzględniającej emisję hałasu 
podczas budowy i likwidacji przedsięwzięcia

W ocenie ekspertów Instytutu, realizacja przedsięwzięcia składającego się z 12 elektrowni 
wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi uzasadnia konieczność weryfikacji oddziały-
wania na klimat akustyczny na etapie budowy i likwidacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 
konkretnych uwarunkowań występujących na danym terenie (tło akustyczne).

Analiza akustyczna powinna wymieniać wszystkie źródła hałasu, określać zasięg i wielkość 
emisji hałasu, metodykę obliczeń oraz metody ograniczania oddziaływania akustycznego 
przedsięwzięcia. Wnioskodawca winien wziąć pod uwagę wszystkie emitory dźwięku w fazie 
budowy i likwidacji przedsięwzięcia tj. ciężki sprzęt budowlany, pojazdy. Przy określaniu 
oddziaływania hałasu należy wziąć pod uwagę możliwą kumulację tegoż oddziaływania,  
gdy planowane prace będą wykonywane w jednym czasie.

 »  Nie przedstawiono rzetelnej analizy akustycznej przedsięwzięcia w fazie realizacji, który 
pozwoliłaby wykluczyć negatywne oddziaływanie na ludzi w zakresie hałasu

W raporcie wskazano, że Dla każdej z turbin wiatrowych wprowadzono maksymalny poziom 
mocy akustycznej deklarowany przez producenta. Propagację hałasu modelowano przy założeniu, 
że turbina pracuje przy 95% mocy.

Zgodnie z tabelą zamieszczoną w raporcie najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w od-
ległości 384 m od najbliższej turbiny. W ocenie ekspertów Instytutu, z analizy akustycznej 
nie wynika, czy wzięto w niej pod uwagę skumulowane oddziaływanie wynikające z funk-
cjonowania 12 turbin wiatrowych oraz jaki wpływ na klimat akustyczny będzie miała praca 
tych turbin na poziomie 100% mocy.

W opinii ekspertów Instytutu, w oparciu o przekazane przez Wnioskodawcę informacje nie 
można obecnie wykluczyć negatywnego wpływu przedsięwzięcia na mieszkańców sąsiednich 
działek w zakresie hałasu emitowanego przez turbinę wiatrową.

Obecnie przyjmuje się, iż odległość przedsięwzięcia od terenów chronionych powinna wynosić 
co najmniej 500-600 m. Ostatnie badania przeprowadzone przez Polską Akademię Nauk 
w Warszawie wykazały, że dopiero po przekroczeniu ww. odległości można się spodziewać 
hałasu o natężeniu niższym od przewidzianego normą sanitarną (45 dB). Osoby mieszkające 
w niewielkiej odległości od siłowni (do 500-600 m) są stale narażone na uciążliwość dźwię-
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ków docierających od pracujących turbin (Ekspertyza wykonana przez Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu, moduł B2, s.52)

 »  Nie określono wielkości i rodzaju emisji, jakie mogą powstać w wypadku wystąpienia 
poważnej awarii podczas budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy wiatrowej

 »  Nie porównano rodzaju i wielkości powodowanych przez farmę wiatrową emisji z obo-
wiązującymi normami prawnymi

 IV.  W zakresie określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko (art. 66 ust. 1 pkt 
6 i 7 ustawy OOŚ):

 »  Nie zawarto opisu bezpośredniego oddziaływania analizowanych wariantów na etapach 
budowy, eksploatacji i likwidacji FW na wody podziemne

Wnioskodawca pominął ten aspekt.

 »  Nie wskazano metod ograniczania oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na 
etapie budowy, eksploatacji i likwidacji farmy wiatrowej

Instytut stoi na stanowisku, iż samo wskazanie negatywnych skutków oddziaływania akustycz-
nego nie jest wystarczające, dlatego też Wnioskodawca powinien wyczerpująco omówić wszelkie 
możliwe sposoby zapobiegania wskazanym w raporcie skutkom oddziaływania akustycznego.

 »  Nie przeanalizowano sposobów gospodarowania opadami (w tym niebezpiecznymi) 
na wszystkich etapach przedsięwzięcia a zwłaszcza:

•	 nie opisano metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które powstaną we 
wszystkich fazach realizacji przedsięwzięcia

•	 nie wskazano dokładanych miejsc gdzie będzie odbywało się magazynowanie, odzysk 
lub/i unieszkodliwianie odpadów

Wnioskodawca ograniczył się w zasadzie do stwierdzenia, iż gospodarka odpadami będzie 
odbywać się zgodnie z przepisami prawa.

W raporcie winna zostać omówiona kwestia postępowania z odpadami polegająca na prze-
analizowaniu najlepszych z punktu widzenia ochrony środowiska metod odzysku/unieszko-
dliwiania odpadów. Wnioskodawca winien także wskazać miejsce gdzie będą gromadzone 
i składowane odpady powstałe podczas budowy instalacji oraz omówić zagrożenia z tym 
związane.

 »  Nie przedstawiono bezpośredniego oddziaływania na etapie likwidacji farmy wiatrowej 
na wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, glebę, warunki 
życia i zdrowie ludzi, dobra materialne, zabytki i krajobraz

W ocenie ekspertów Instytutu, konieczne jest przeprowadzenie analizy analogicznej do tej 
jaka była przeprowadzana w odniesieniu do etapu budowy i realizacji przedsięwzięcia.

 »  Nie omówiono wszystkich możliwych do wystąpienia wypadków i zdarzeń w fazie 
budowy, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia a także skutków ich wystąpienia

Wnioskodawca wskazał, iż elektrownia wiatrowa nie należy do zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 
do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 30, poz. 208). Wnioskodawca po tym wskazaniu 
omówił możliwość wystąpienia takich zdarzeń jak zniszczenie elektrowni przez wyładowanie 
atmosferyczne, silne wiatry, pożar, formowanie się lodu na łopatach wirnika, wyrzut łopaty 
wirnika oraz przewrócenie się wieży elektrowni, ale posiłkując się ww. Rozporządzeniem 
nie wykazał negatywnych skutków, jakie mogą wystąpić w razie zaistnienia awarii i innych 
nieprzewidzianych zdarzeń.

W ocenie Instytutu, uzasadnia to konieczność dokładnej analizy tej kwestii ze strony Wnio-
skodawcy.

 »  Nie przedstawiono dokładnej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na wszystkich 
etapach na pole elektromagnetyczne a zwłaszcza:



46 47

•	 nie wskazano wielkości i zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwa-
rzanych w trakcie eksploatacji farmy wiatrowej

•	 nie wskazano metod ograniczania oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwa-
rzanych przez farmę wiatrową

•	 nie wskazano metodyki zastosowanej w analizie pól elektromagnetycznych

W raporcie, Wnioskodawca wskazał normy prawne regulujące oddziaływanie promieniowania 
na środowisko oraz wymienił źródła promieniowania. Wnioskodawca winien przeprowadzić 
konkretne obliczenie rozkładu pola elektromagnetycznego wokół wszystkich planowanych 
elektrowni wiatrowych oraz wskazać metody ograniczania oddziaływania tych pól a także 
wskazać metodykę zastosowaną w analizie pól elektromagnetycznych.

 5.4  Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: 
Mianowo, Godlewo-Gorzejewo, Olszewo-Cechny, Gołębie-Leśniewo, w gminie 
Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie

 I.  W zakresie charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu w fazie 
budowy, eksploatacji lub użytkowania (art. 66 ust. 1 pkt 1a ustawy OOŚ):

 » Nie określono harmonogramu realizacji projektu i prowadzonych prac

Wnioskodawca określił okres eksploatacji elektrowni na dwadzieścia dziewięć lat, jednakże 
nie określił żadnego harmonogramu etapów budowy i likwidacji projektu. Ograniczenie się 
przez Wnioskodawcę do stwierdzenia, że Faza robót budowlanych będzie trwała kilka miesięcy 
(str. 97) nie spełnia wymogów harmonogramu prac projektowych.

 »  Nie określono częstotliwości, rodzaju oraz ilości pojazdów związanych z transportem 
materiałów budowlanych i elementów elektrowni

Rażący jest brak określenia częstotliwości i ilości pojazdów związanych z transportem materiałów 
w kontekście określenia przez Wnioskodawcę, że W trakcie montażu jednej elektrowni wiatrowej 
wystąpi potrzeba przetransportowania około 250 ton konstrukcji wieży nośnej i ok. 100 ton pozostałych 
elementów oraz zmontowania ich w miejscu posadowienia co wiązać się będzie z koniecznością 
zaplanowania wzmożonego ruchu pojazdów transportujących elementy konstrukcyjne. Ponadto 

Wnioskodawca wymienia inne ilości surowców potrzebne do przetransportowania.

 »  Nie opisano rodzaju i ilości zasobów (woda, energia, paliwo) na etapie budowy przed-
sięwzięcia

Wnioskodawca pominął konieczność podania tych informacji. Ponadto, w ocenie ekspertów 
Instytutu konieczne jest określenie zapotrzebowania na wodę odrębnie dla celów technolo-
gicznych i socjalno-bytowych z wyjaśnieniem sposobu jej poboru.

 » Nie opisano wszystkich działań składających się na likwidację farmy wiatrowej

Wnioskodawca wskazał, iż Przyjmuje się, że uciążliwość przedsięwzięcia w trakcie likwidacji będzie 
polegała przede wszystkim na demontażu i transporcie elementów znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz usunięciu elementów podziemnych fundamentu elektrowni.

W ocenie ekspertów Instytutu, nie budzi wątpliwości, że po upływie okresu eksploatacji elektrowni 
(29 lat) dojdzie do likwidacji przedsięwzięcia zatem na etapie wydawania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, Wnioskodawca winien dokładnie przeanalizować sposoby likwidacji 
przedsięwzięcia i ich wpływ na środowisko oraz sposoby rekultywacji gruntów.

 II.  W zakresie charakterystyki procesów produkcyjnych (art. 66 ust. 1 pkt 1b ustawy OOŚ):

 »  Nie wskazano przewidywanej ilość osób zatrudnionych podczas budowy, eksploatacji 
i likwidacji farmy wiatrowej

Wnioskodawca odnosi się jedynie ogólnie do tego, że prace budowlane będą prowadzić ekipy 
robotników a podczas okresu eksploatacji konserwacji na nadzoru specjalistyczne ekipy ale nie 
określa przewidywanej ilości osób wchodzących w skład ekip. Nie odnosi się w tym zakresie 
w ogóle do etapu likwidacji elektrowni.

 III.  W zakresie opisu planowanego przedsięwzięcia – przewidywane rodzaje i ilości za-
nieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia (art. 66 ust. 
1 pkt 1 c ustawy OOŚ):

 » Nie wskazano ilości odpadów jakie powstaną na etapie likwidacji przedsięwzięcia
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Wnioskodawca ograniczył się do wskazania, że Na tym etapie powstawać będą głownie odpady 
z grupy 17. Należy spodziewać się, że w największej ilości powstaną odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 (sam fundament to około 500 – 1000 m3 betonu dla 
jednej elektrowni) oraz 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01 17 09 02 i 17 09 03. Materiał, z którego są wykonane elektrownie zostanie 
najprawdopodobniej poddany ponownemu przetworzeniu.

Konieczne jest wskazanie przez Wnioskodawcę ilości wszystkich przewidywanych odpadów.

 »  Nie opisano ilości ścieków bytowych i deszczowych, które powstaną podczas budowy 
i likwidacji farmy wiatrowej

Wnioskodawca wskazał, iż elektrownie wiatrowe pracują bezobsługowo i nie wymagają 
budowy zaplecza socjalnego oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (brak poboru wody 
i odprowadzania ścieków).

Zdaniem ekspertów Instytutu, charakterystyka przedsięwzięcia na etapie budowy i likwidacji 
przesądzą o występowaniu ścieków socjalnych. Tym bardziej, że na stronie 36 raportu, Wnio-
skodawca określił prowadzenie prac budowlanych przez ekipy robotników, co zdecydowanie 
uzasadnia wystąpienie ścieków oraz zapotrzebowania na wodę.

Konieczne jest zatem określenie ilości ścieków socjalno-bytowych z uwzględnieniem wszyst-
kich etapów realizacji przedsięwzięcia.

Należy określić także ilość ścieków deszczowych.

 »  Nie opisano dokładnie rodzaju i ilości zanieczyszczeń powietrza, jakie powstaną podczas 
budowy i likwidacji farmy wiatrowej

W raporcie wskazano, iż przewiduje się emisję spalin oraz że uciążliwość pylenia krótkotrwałego 
(tylko podczas budowy) nie będzie nadmiernie uciążliwa dla ludzi, ale nie podano podstaw dla 
takich szacunków.

W ocenie Instytutu, konieczne jest określenie wprowadzanych do rodzajów i ilości gazów lub 
pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa wraz ze wska-
zaniem czasu pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

Wnioskodawca winien przeprowadzić konkretne obliczenia dla przedmiotowej inwestycji, 
w odniesieniu do szacowanej liczby i rodzaju pojazdów, częstotliwości przejazdów, rodzaju 
silników itp.

 »  Nie przeprowadzono analizy akustycznej przedsięwzięcia, uwzględniającej emisję hałasu 
podczas budowy i likwidacji przedsięwzięcia

W raporcie stwierdzono, że nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnego prawem po-
ziomu hałasu emitowanego do środowiska i wymieniono urządzenia jakie będą pracować na 
etapie budowy przedsięwzięcia.

W naszej ocenie, realizacja przedsięwzięcia składającego się z 16 elektrowni wiatrowych 
uzasadnia konieczność weryfikacji oddziaływania na klimat akustyczny na etapie budowy 
i likwidacji przedsięwzięcia, a nie tylko na etapie eksploatacji.

Analiza akustyczna powinna wymieniać wszystkie źródła hałasu, określać zasięg i wielkość 
emisji hałasu, metodykę obliczeń oraz metody ograniczania oddziaływania akustycznego 
przedsięwzięcia. Wnioskodawca winien wziąć pod uwagę wszystkie emitory dźwięku w fazie 
budowy i likwidacji przedsięwzięcia tj. ciężki sprzęt budowlany, pojazdy. Przy określaniu 
oddziaływania hałasu należy wziąć pod uwagę możliwą kumulację tegoż oddziaływania, gdy 
planowane prace będą wykonywane w jednym czasie.

 »  Nie przeprowadzono rzetelnej analizy akustycznej przedsięwzięcia w fazie realizacji, 
który pozwoliłaby wykluczyć negatywne oddziaływanie na ludzi w zakresie hałasu

Jak wskazano w raporcie, Jako dane wyjściowe do obliczeń przyjęto występujący w sposób ciągły 
wiatr o prędkości 8 m/s.

W ocenie Instytutu, Wnioskodawca nie przeanalizował możliwego negatywnego wpływu 
przedsięwzięcia na klimat akustyczny, biorąc pod uwagę maksymalne dane wskazane w rapor-
cie a więc maksymalną prędkość przy której następuje wyłączenie elektrowni 25 m/s (s.93). 
Ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż W modelu przyjęto uproszczenie w postaci numerycznego 
modelu terenu, który nie jest dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości. Dodatkowo, należy 
wziąć pod uwagę błąd związany z poziomem hałasu turbiny gwarantowanym przez producenta, 
który wynosi ±2 dB.



50 51

Zdaniem Instytutu, może dojść do przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, gdyż wyniki 
analizy na str. 59 pokazują, że wartość hałasu w odniesieniu do miejscowości Smugi (oddalonej 
tylko o ok. 300-400 m) sięga niemal wartości granicznych tj. 41, 6 dB przy normie 45 dB. 
Zaś biorąc pod uwagę efekt skumulowany poziom hałasu wynosi 42,00 dB (s.95) Zatem 
przy niewielkiej zmianie założeń może dojść do naruszenia standardów ochrony środowiska.

W ocenie ekspertów Instytutu Kajetana Koźmiana, realizacja planowanego przedsięwzięcia 
może znacząco negatywnie oddziaływać na mieszkańców sąsiednich działek, zwłaszcza 
w zakresie hałasu emitowanego przez turbinę wiatrową. Obecnie przyjmuje się, iż odległość 
przedsięwzięcia od terenów chronionych powinna wynosić co najmniej 500-600 m.
Ostatnie badania przeprowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie wykazały, 
że dopiero po przekroczeniu ww. odległości można się spodziewać hałasu o natężeniu niższym 
od przewidzianego normą sanitarną (45 dB).

Należy podkreślić, że osoby mieszkające w niewielkiej odległości od siłowni (do 500-600 m) 
są stale narażone na uciążliwość dźwięków docierających od pracujących turbin.

Badania naukowe dowodzą, że hałas wpływa na organizmy żywe w dwojaki sposób.  
Pierwszym i najczęściej zauważalnym jest oddziaływanie na samopoczucie psychiczne. 
Drugim sposobem jest jego fizyczne oddziaływanie na organ słuchu i ośrodkowy układ 
nerwowy (fale dźwiękowe poprzez zmiany ciśnienia otaczającego nas powietrza mają bez-
pośredni kontakt z narządem słuchu). Ekspozycja na nadmierny hałas może powodować 
ostry lub przewlekły uraz akustyczny. WHO (Burden of disease study 2011) jako najczęstsze 
skutki ekspozycji na hałas wymienia: wahania ciśnienia krwi, nasilenie nadciśnienia i choroby 
niedokrwiennej serca, osłabienie zdolności poznawczych (zwłaszcza u dzieci i młodzie-
ży), zaburzenia snu, zaburzenie i osłabienie słuchu. Podkreśla także znaczną, odczuwaną 
subiektywnie dokuczliwość hałasu. Efektem długotrwałego przebywania w środowisku 
o nadmiernym hałasie może być tzw. zespół pohałasowy obejmujący upośledzenie funkcji 
fizjologicznych i psychicznych (bóle i zawroty głowy, osłabienie, zwiększoną pobudliwość 
nerwową, zaburzenie snu, zwiększoną potliwość, uszkodzenie słuchu) (Ekspertyza wykonana 
przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, moduł B2, s.52)

 »  Nie określono wielkości i rodzaju emisji, jakie mogą powstać w wypadku wystąpienia 
poważnej awarii podczas budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy wiatrowej

 »  Nie porównano rodzaju i wielkości powodowanych przez farmę wiatrową emisji z obo-
wiązującymi normami prawnymi

 IV.  W zakresie określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko (art. 66 ust. 1 pkt 
6 i 7 ustawy OOŚ):

 »  Nie opisano urządzeń służących do zbierania, gromadzenia i oczyszczania ścieków 
socjalnych (rodzaje, wymiary, pojemność, inne istotne parametry) oraz deszczowych 
a także nie wskazano lokalizacji tych urządzeń

Jak zostało to wskazane w analizie występowanie ścieków socjalno-bytowych uzasadnia 
konieczność ich zagospodarowania, co zostało całkowicie pominięte w raporcie OOŚ.  
Nie podano również lokalizacji właściwych urządzeń.

Konieczne jest również w jaki sposób Wnioskodawca zamierza gromadzić zanieczyszczoną 
wodę opadową.

 »  Nie zidentyfikowano wszystkich źródeł hałasu na etapie budowy i likwidacji przed-
sięwzięcia, nie określono zasięgu i wielkości hałasu wytwarzanego na etapie budowy 
i likwidacji przedsięwzięcia, nie wskazano metod ograniczania hałasu

Analiza akustyczna powinna wymieniać wszystkie źródła hałasu, określać zasięg i wielkość 
emisji hałasu, metodykę obliczeń oraz metody ograniczania oddziaływania akustyczne-
go przedsięwzięcia. Wnioskodawca winien wziąć pod uwagę wszystkie emitory dźwię-
ku w fazie budowy i likwidacji przedsięwzięcia tj. ciężki sprzęt budowlany, pojazdy.  
Przy określaniu oddziaływania hałasu należy wziąć pod uwagę możliwą kumulację tegoż 
oddziaływania, gdy planowane prace będą wykonywane w jednym czasie.

 »  Nie przedstawiono bezpośredniego oddziaływania na etapie likwidacji farmy wiatrowej 
na rośliny i zwierzęta, powietrze, klimat akustyczny, glebę, krajobraz, dobra materialne, 
zabytki i krajobraz kulturowy, warunki życia i zdrowie ludzi
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Tak jak już to zostało wyżej wskazane, Wnioskodawca winien na etapie wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dokładnie przeanalizować aspekty likwidacji przed-
sięwzięcia bowiem ostatecznie zajdzie konieczność likwidacji przedsięwzięcia po upływie 
okresu eksploatacji elektrowni (29 lat).

Konieczne jest zatem przeprowadzenie analizy analogicznej do tej jaka była przeprowadzana 
w odniesieniu do etapu budowy i realizacji przedsięwzięcia.

 »  Nie przedstawiono analizy oddziaływania przedsięwzięcia na wszystkich etapach na 
pole elektromagnetyczne a zwłaszcza:

•	 nie zawarto opisu bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie budowy 
i likwidacji na pole elektromagnetyczne

•	 nie wskazano wielkości i zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwa-
rzanych w trakcie eksploatacji farmy wiatrowej

•	 nie wskazano metod ograniczania oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwa-
rzanych przez farmę wiatrową

•	 nie wskazano metodyki zastosowanej w analizie pól elektromagnetycznych

Wnioskodawca określił dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych oraz podał wartości 
pola elektrycznego i magnetycznego jakie generuje elektrownia wiatrowa.

W ocenie ekspertów Instytutu, Wnioskodawca winien przedstawić konkretne obliczenie 
rozkładu pola elektromagnetycznego wokół wszystkich elementów wchodzących w zakres 
przedsięwzięcia (w tym m.in. linii energetycznej).

 »  Nie przeanalizowano sposobów gospodarowania opadami (w tym niebezpiecznymi) 
na wszystkich etapach przedsięwzięcia a zwłaszcza:

•	 nie opisano metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które powstaną we 
wszystkich fazach realizacji przedsięwzięcia

•	 nie wskazano miejsc gdzie będzie odbywało się magazynowanie, odzysk lub/i uniesz-
kodliwianie odpadów

Wnioskodawca ograniczył się do przytoczenia przepisów prawa będących podstawą go-
spodarowania odpadami. Wnioskodawca co prawda określił, że Odpady niebezpieczne będą 
gromadzone w osobnym kontenerze, przystosowanym do tego rodzaju odpadów, ale nie podał 

lokalizacji oraz charakterystyki kontenera. Nie przeprowadzono również wstępnej wytypo-
wania wyspecjalizowanych firm, którym mają być przekazywane odpady. W odniesieniu do 
likwidacji przedsięwzięcia całkowicie pominięto konieczność zagospodarowania odpadów.

W naszej ocenie, w raporcie winna zostać omówiona kwestia postępowania z odpadami 
polegająca na przeanalizowaniu najlepszych z punktu widzenia ochrony środowiska metod 
odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Wnioskodawca winien także wskazać miejsce gdzie 
będą gromadzone i składowane odpady powstałe podczas budowy instalacji oraz omówić 
zagrożenia z tym związane.

 »  Nie omówiono ryzyk możliwych do wystąpienia we wszystkich fazach przedsięwzięcia 
oraz sposobów postępowania w razie wystąpienia wypadków i nieprzewidzianych zdarzeń

Wnioskodawca przyznał, że W przypadku usterek, nieprawidłowej pracy lub awarii urządzeń, 
należy podjąć działania ograniczające ryzyko skażenia terenu substancjami ropopochodnymi  
jednak nie podał żadnego ze sposobów takich działań.

Wnioskodawca wspomniał o sytuacjach awaryjnych związanych z uderzeniem pioruna, 
awarią energetyczną, uszkodzeniem łopat wirnika i konstrukcji masztu oraz upadkiem wieży 
jednakże nie przeanalizował skutków tych awarii.

Negatywne skutki oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, jakie mogą 
wystąpić w razie zaistnienia awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń związanych z obsługą 
niebezpiecznych odpadów, eksplozją, pożarem, wypadkami drogowymi, awarią, katastrofą 
naturalną, uzasadniają konieczność dokładnej analizy tej kwestii ze strony Wnioskodawcy.

Wnioskodawca winien wskazać zwłaszcza jakie skutki, biorąc pod uwagę środowiskowe 
uwarunkowania występujące na danym terenie, spowoduje awaria i inne zdarzenia, jaki bę-
dzie sposób postępowania w razie ich wystąpienia oraz jakie środki zapobiegawcze zamierza 
zastosować.

 5.5  Raport OOŚ dla elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW wraz z drogą dojazdową 
i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 94 obręb Robakowo gm. Stolno

Postępowanie jest jednym z tych, które zostało przeprowadzone z naruszeniem procedury oraz 
w którym dokumentacja nie spełniała ustawowych wymagań. Przykłady takich uchybień to:
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 »  nie zawarcie informacji, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione uzgodnienia RDOŚ oraz opinie PPIS. Wskazano jedynie,  
że wymagane prawem uzgodnienia i opinie zostały uzyskane w toku postępowania,

 »  naruszenie art. 85 ust. 2 pkt 1b ustawy OOŚ, poprzez nie zawarcie informacji, w jaki 
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia 
zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ winien 
odnieść się do treści raportu OOŚ wskazując w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 
i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia tam zawarte,

 »  naruszenie art. 77 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ, poprzez nie wystąpienie przez Organ do 
PPIS ponownie o opinię, w związku z uzupełnieniem raportu OOŚ.

 »  Opinia PPIS została uzyskana przed wezwaniem RDOŚ w Bydgoszczy do uzupeł-
nienia raportu OOŚ. Organ prowadzący postępowanie winien ponownie wystąpić 
o opinię do PPIS, przedkładając uzupełniony raport OOŚ,

 »  naruszenie art. 79 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy OOŚ, poprzez niezapewnienie udziału 
społeczeństwa przed wydaniem zaskarżonej decyzji w sposób określony przepisami prawa.

W treści obwieszczenia z dnia 26.01.2012 r. Organ zawiadomił strony o wszczęciu postę-
powania oraz że Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, mogą zapoznać się z dokumentami – raportem o oddziaływaniu na środowisko 
na powyższe przedsięwzięcie, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia 
składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Rolnictwa w Urzędzie Gminy Stolno, pokój nr 13, 
w dni powszednie w godz. 7.30- 14.00. Zawiadomienie zostało dokonane w oparciu o nieist-
niejący przepis art. 74 ust. 4 k.p.a., a ponadto nie ma nic wspólnego z zapewnieniem udziału 
społeczeństwa w postępowaniu. Zostało ono bowiem skierowane jedynie do stron postępowania.

Treść uzasadnienia zaskarżonej decyzji, pomimo obowiązku wynikającego z art. 85 ust. 2 pkt 
1 a) ustawy OOŚ, nie zawiera informacji o przeprowadzonym postępowaniu wymagają-
cym udziału społeczeństwa. Za taką nie można uznać stwierdzenie, iż zapewniono udział  
społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie BIP Gminy Stolno, mieszkańców sołectwa Gorzuchowo. Organ powi-
nien wskazać kiedy i w jakiej formie oraz treści zawiadomił społeczeństwo o czynnościach 
określonych w art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ.

Kluczową kwestią jest rozróżnianie trybu zawiadamiania stron na mocy art. 74 ust. 3 ustawy 
OOŚ w zw. z art. 49 k.p.a. od obwieszczeń skierowanych do społeczeństwa na podstawie art. 
33 ustawy OOŚ, co w niniejszej sprawie wzbudza wątpliwości.

Przytoczone wyżej okoliczności wskazują na rażące naruszenie procedury udziału społeczeń-
stwa w postępowaniu, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko.

 »  naruszenie art. 66 i art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ poprzez wydanie przez organ 
I instancji decyzji w oparciu o nierzetelny raport oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia i z pominięciem istotnych faktów.

Poniżej wykaz uchybień dotyczących poszczególnych aspektów inwestycji.

 I.  Uchybienia i braki dotyczące fazy budowy elektrowni:

 »  nie wskazano technologii prac budowlanych i montażowych. Koniecznym wydaje się 
określenie jaką technologią, przy użyciu jakich urządzeń i substancji/materiałów będą 
prowadzone prace budowlane i montażowe poszczególnych elementów przedsięwzięcia. 
Należy również wskazać czy z pracami wiążę się konieczność usunięcia drzew i krzewów.

 » nie podano istotnych danych związanych z budową przedsięwzięcia takich jak:

•	 ilość oraz sposób zaopatrzenia w wodę na cele socjalno-bytowe,
•	 ilość przewidywanych ścieków socjalno-bytowych,
•	 ilość oraz rodzaj potrzebnych surowców, materiałów budowlanych, paliw i energii,

 »  Nie podano informacji dotyczących transportu materiałów budowlanych i elementów 
elektrowni. Konieczne jest wskazanie częstotliwości pojazdów, ilości i rodzaju pojazdów.

 »  Nie podano szczegółowych informacji dotyczących zaplecza socjalnego oraz nie opisano 
urządzeń służących do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych.

Wnioskodawca ograniczył się jedynie do wskazania, iż Zaplecze socjalne zostanie zorganizowane 
w kontenerze. Ścieki bytowe magazynowane będą w kabinie sanitarnej, wyposażonej w zbiornik 
na fekalia. Zbiornik ten będzie okresowo opróżniany, a ścieki wywożone do oczyszczalni.

Konieczne jest opisanie rodzaju, wymiarów, pojemności, lokalizacji i innych istotnych  
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parametrów urządzeń służących do gromadzenia ścieków oraz przewidywanego kontenera 
przeznaczonego na cele socjalne.

 »  Nie określono dokładnego sposobu gospodarowania odpadami (w tym niebezpiecznymi).

Wnioskodawca ograniczył się do wskazania, iż Wszystkie wytwarzane odpady będą magazyno-
wane w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczony przed osobami trzecimi i zwierzętami. 
Będą one w całości przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu posiadaczowi 
odpadów. Firma wykonująca prace budowlane, jako wytwórca odpadów, winna posiadać zatwier-
dzony Program Gospodarki Odpadami, wytwarzanymi w wyniku tych prac i postępować zgodnie 
z tym planem. Wytwórcą odpadów jest ten, którego działalność powoduje powstawanie odpadów, 
a więc również podmiot świadczący usługi w zakresie budowy.

Wnioskodawca winien opisać sposoby zbierania, magazynowania, transportu, metody odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, wskazać miejsca, gdzie będzie odbywało się magazynowa-
nie, odzysk lub/i unieszkodliwianie odpadów, wstępnie wytypować firmy uprawnione do 
odbioru odpadów, określić z jaką częstotliwością zamierza wywozić odpady oraz gdzie będą 
przechowywane do czasu wywozu.

 Nie przeanalizowano oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie hałasu. Wnioskodawca 
wskazał jedynie, że Inwestycja w trakcie budowy będzie również źródłem hałasu z uwagi na 
pracę maszyn i samochodów. Emitowany hałas będzie miał zasięg lokalny, a jego oddziaływanie 
będzie tylko czasowe, wyłącznie w okresie dziennym.

Analiza akustyczna powinna określać zasięg i wielkość wytwarzanego hałasu z uwzględ-
nieniem wszystkich emitorów dźwięku w fazie budowy przedsięwzięcia tj. ciężki sprzęt 
budowlany, pojazdy.

 II.  Uchybienia i braki dotyczące fazy eksploatacji elektrowni:

 »  nie określono ilości oraz dokładnego sposobu gospodarowania odpadami (w tym nie-
bezpiecznymi).

Wnioskodawca ograniczył się do przytoczenia przepisów regulujących zasady gospodaro-
wania odpadami.

Wnioskodawca winien opisać sposoby zbierania, magazynowania, transportu, metody odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, wskazać miejsca, gdzie będzie odbywało się magazynowa-
nie, odzysk lub/i unieszkodliwianie odpadów, wstępnie wytypować firmy uprawnione do 
odbioru odpadów, określić z jaką częstotliwością zamierza wywozić odpady oraz gdzie będą 
przechowywane do czasu wywozu. Konieczne jest również określenie ilości odpadów wraz 
z podziałem na rodzaj.

 III.  Uchybienia i braki dotyczące fazy likwidacji elektrowni:

 »  całkowicie pominięto oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji na elementy 
środowiska określone w art. 66 ust. 1 pkt 7 ustawy OOŚ.

 » nie podano istotnych danych związanych z fazą likwidacji przedsięwzięcia takich jak:

•	 ilość oraz sposób zaopatrzenia w wodę na cele socjalno-bytowe,
•	 ilość oraz sposób zagospodarowania ściekami socjalno-bytowymi,
•	 ilość potrzebnych surowców, materiałów, paliw i energii.

 IV.  Uchybienia i braki dotyczące fazy budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni łącznie

 »  Nie przeanalizowano możliwości wystąpienia poważnej awarii w każdym z analizowa-
nych wariantów z podziałem na poszczególne etapy przedsięwzięcia. Należy omówić 
wszelkie ryzyka związane z realizacją przedsięwzięcia m.in. związane z obsługą nie-
bezpiecznych odpadów, eksplozją, wyciekiem, pożarem, awarią urządzeń, wystąpieniem 
katastrof naturalnych (np. powódź, osuwiska). Konieczne jest wskazanie skutków tych 
zdarzeń, środków zapobiegawczych oraz sposobów postępowania w razie wystąpienia 
wypadków i zdarzeń.

 »  Nie przeprowadzono dokładnej analizy oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie 
pola elektromagnetycznego. Konieczne jest wskazanie wszystkich źródeł pola elektro-
magnetycznego w poszczególnych fazach realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzenie 
dokładnych badań związanych z wielkością i zasięgiem pola elektromagnetycznego 
wytwarzanego przez poszczególnego źródła, wskazanie metodyki obliczeń oraz metod 
ograniczania oddziaływania pól elektromagnetycznych.
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6.  Podsumowanie – szczegółowe wnioski płynące z analizy 
dokumentacji środowiskowej dla elektrowni wiatrowych

Najczęściej powtarzające się naruszenia procedury przy przeprowadzaniu oceny oddzia-
ływania na środowisko dotyczyły:

1. Naruszenia art. 66 ust. 1 i art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOŚ przez ich wadliwe zastoso-
wanie i przeprowadzenie postępowania dowodowego polegającego na niewyjaśnieniu 
wszystkich okoliczności sprawy.

2. Prowadziło to do błędnego wniosku, iż raport o oddziaływaniu przedmiotowego przed-
sięwzięcia na środowisko zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie OOŚ,

3. Naruszenia art. 85 ust. 2 ustawy OOŚ poprzez nie zawarcie w uzasadnieniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach informacji o przeprowadzonym postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 
z udziałem społeczeństwa a także informacji w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 
i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

•	 ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
•	 uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie PPIS.

4. Naruszenie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ poprzez nie zapewnienie w postępowaniu, 
w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
udziału społeczeństwa oraz wadliwe przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa.

Najczęstsze braki merytoryczne spotykane w raportach OOŚ dotyczyły:

1. Nie przeprowadzenia analizy akustycznej przedsięwzięcia, uwzględniającej emisję 
hałasu podczas budowy i likwidacji przedsięwzięcia.

2. Nie opisania rodzajów i ilości zanieczyszczeń powietrza, jakie powstaną w trakcie 
budowy i likwidacji przedsięwzięcia.

3. Nie zawarcia w raporcie opisu sposobów zbierania, magazynowania, transportu oraz 
metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które powstaną podczas budowy, 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

4. Nie wskazania miejsc gdzie będzie odbywało się magazynowanie, odzysk lub unieszko-
dliwianie odpadów.

5. Nieuwzględnienia opisu rodzajów i ilości materiałów i zasobów (wody, energii, ma-
teriałów budowlanych, paliwa itd.) przewidywanych do zużycia na etapie budowy.

6. Nie zawarcia opisu zagadnień związanych z transportem materiałów budowlanych 
i elementów elektrowni (np. częstotliwości przejazdów, ilości i rodzajów pojazdów).

7. Nie omówienia ryzyk możliwych do wystąpienie we wszystkich fazach przedsięwzię-
cia oraz sposobów postępowania w razie wystąpienia wypadków i nieprzewidzianych  
zdarzeń oraz nie opisano wielkości i rodzajów emisji, jakie mogą powstać w wypadku 
wystąpienia poważnej awarii podczas budowy, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia.

8. Nie podania istotnych danych związanych z fazą likwidacji przedsięwzięcia.
9. Nie przedstawienia bezpośredniego oddziaływania na etapie likwidacji farmy wiatrowej 

na wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, glebę, warunki 
życia i zdrowie ludzi, dobra materialne, zabytki i krajobraz

10. Nie przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania elektrowni wiatrowych 
i linii energetycznych w zakresie pola elektromagnetycznego oraz nie wskazano wiel-
kości i zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych, wytwarzanych w trakcie 
eksploatacji FW

Analizowane raporty w przeważającej części:

 »  pobieżnie analizują etap budowy i likwidacji przedsięwzięcia. Takie działanie jest nie-
zgodne z zasadami kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko.

 »  Jak wskazuje GDOŚ, budowa i likwidacja elektrowni/farmy wiatrowej może negatywnie 
oddziaływać na:

•	 wody powierzchniowe i podziemne (poprzez zanieczyszczenie wód),
•	 powietrze (poprzez zanieczyszczenie powietrza),
•	 klimat akustyczny (poprzez emisję hałasu),
•	 pola elektromagnetyczne (poprzez jego imisję),
•	 glebę (poprzez zanieczyszczenie gleby i wytwarzanie odpadów),
•	 warunki życia i zdrowie ludzi (poprzez hałas, pylenie oraz zakłócenie dotychcza-

sowych warunków życia),
•	 faunę (poprzez zniszczenie miejsc przebywania, kryjówek, żerowisk i tras migracji 

zwierząt oraz zakłócenia funkcjonowania ich populacji),
•	 florę oraz siedliska przyrodnicze,
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•	 krajobraz (poprzez spowodowanie widocznych zmian w krajobrazie)
•	 dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy (poprzez szkody lub korzyści w do-

brach materialnych, w obiektach zabytkowych lub stanowiskach archeologicznych, 
zmiany w krajobrazie kulturowym)

Z tych przyczyn wpływ przedsięwzięcia na środowisko powinien być szczegółowo analizowany 
nie tylko na etapie eksploatacji ale także budowy i likwidacji.

 »  nie podają istotnych informacji dot. budowy przedsięwzięcia mogących mieć wpływ 
na skalę oddziaływania na środowisko takich jak rodzaje i ilość materiałów i zasobów, 
co przekłada się bezpośrednio na odpady a także transport materiałów budowlanych 
i elementów elektrowni, który wpływa negatywnie na stan powietrza, lokalnych dróg, 
może być przyczyną konfliktów społecznych itp.

 »  nie analizują w sposób szczegółowy sposobów zagospodarowania odpadów ograniczając 
się w zasadzie do stwierdzenia, iż gospodarka odpadami będzie odbywać się zgodnie 
z przepisami prawa. W raporcie oddziaływania na środowisko powinna być omówio-
na kwestia postępowania z odpadami polegająca na przeanalizowaniu najlepszych 
z punktu widzenia ochrony środowiska metod odzysku/unieszkodliwiania odpadów. 
Wnioskodawca winien także wskazać miejsce gdzie będą gromadzone i składowane 
odpady powstałe podczas budowy instalacji oraz omówić zagrożenia z tym związane.

 »  nie omawiają wszystkich możliwych do wystąpienia wypadków i zdarzeń na wszystkich 
etapach realizacji przedsięwzięcia takich jak m.in. eksplozja, pożar, awaria, katastrofa 
naturalna, przewrócenie się wieży elektrowni czy zdarzenia związane z obsługą niebez-
piecznych odpadów. Inwestorzy powinny także opisywać sposoby postępowania w razie 
wystąpienia ww. zdarzeń oraz omawiać negatywne skutki, jakie mogą spowodować te 
zdarzenia, biorąc pod uwagę środowiskowe uwarunkowania występujące na terenie 
planowanej inwestycji.

 »  nie opisują działań składających się na etap likwidacji przedsięwzięcia oraz pomijają 
oddziaływanie tego etapu na wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat 
akustyczny, glebę, warunki życia i zdrowie ludzi, dobra materialne, zabytki i krajobraz. 
Przepisy prawa nakładają na inwestorów obowiązek przeanalizowania tego etapu reali-
zacji przedsięwzięcia na równi z pozostałymi. W razie braku jednoznacznego określenia 
sposobu likwidacji elektrowni powinni omówić wytypowane sposoby i wybrać wariant 
najkorzystniejszy dla środowiska.

 »  nie przeprowadzają szczegółowych analiz wpływu przedsięwzięcia na pole elektro-
magnetyczne, ograniczając się do przytoczenia fragmentów analiz czy opracowań 
stanowiących o marginalnym oddziaływaniu w tym zakresie. Inwestorzy powinni 
przeprowadzać każdorazowo konkretne obliczenie rozkładu pola elektromagnetycznego 
wokół wszystkich planowanych elementów przedsięwzięcia.

7.   Podstawowe problemy związane z procedurą oceny oddziaływania na 
środowisko oraz propozycje rozwiązań. 

 7.1. Problem: Społeczny aspekt budowy elektrowni wiatrowej jest często pomijany.

Ocena oddziaływania na środowisko kojarzona jest głównie ze sferą przyrodniczą. Autorzy 
raportów znacznie mniej miejsca poświęcają kwestiom społecznym, jak również oddziały-
waniu elektrowni wiatrowej np. na zabytki czy krajobraz – co stanowi integralny element 
prawidłowo wykonanych raportów oddziaływania na środowisko.

Proponowane rozwiązanie: Należy zapoczątkować kampanię edukacyjną, obejmującą prawa 
i obowiązki stron oraz społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. 
Kampania powinna zostać skierowana do wszystkich trzech grup zaangażowanych w pro-
cedurę OOŚ, tj.

 » inwestorów,

 » władz lokalnych,

 » społeczeństwa.

W szerszej perspektywie oznacza to konieczność zmian w całej polityce edukacji ekologicznej 
społeczeństwa. Należy uświadamiać ludzi, że ochrona środowiska nie jest tożsama z ochroną 
przyrody, lecz obejmuje również człowieka, jego dorobek kulturowy i cywilizacyjny – w zakresie 
określonym przez zasadę zrównoważonego rozwoju.
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 7.2. Problem: Brakuje mechanizmów ułatwiających eliminowanie z rynku nierzetelnych 
podmiotów przygotowujących analizy OOŚ.

Działalność pracowni projektowych w zakresie OOŚ nie podlega reglamentacji. Nie ukształ-
tował się również żaden wewnętrzny kodeks dobrych praktyk tej branży. W efekcie inwestor 
podejmując współpracę z biurem analiz środowiskowych podejmuje olbrzymie ryzyko. Uzy-
skanie jakiegokolwiek odszkodowania od nierzetelnego wykonawcy analizy OOŚ możliwe 
jest jedynie na drodze długotrwałego postępowania cywilnoprawnego.

Proponowane rozwiązanie: Należałoby rozważyć kilka alternatywnych form uszczelnienia 
systemu sporządzania dokumentacji środowiskowych.

Przykładowe propozycje takich rozwiązań:

 »  Przepisy powinny określić wymagany skład zespołu wykonującego analizy OOŚ  
ze wskazaniem niezbędnych kwalifikacji i wymaganych stopni naukowych (np. stopień 
doktora lub samodzielnego pracownika naukowego – kierownictwo zespołu, stopnie 
magistrów poszczególnych nauk – członkowie zespołu);

 »  Prowadzenie działalności w zakresie wykonywania analiz środowiskowych przez pod-
mioty gospodarcze powinno być możliwe jedynie po uzyskaniu zezwolenia MŚ albo 
GDOŚ,

 »  W przypadku, kiedy analiza wykonywana byłaby we własnym zakresie przez inwestora – 
inwestora byłby zobowiązany do zatrudnienia przy jej sporządzaniu zespołu fachowców 
odpowiadających wymogom prawa,

 »  W przypadku określonej ilości zaskarżonych decyzji opartych o dokumentację OOŚ 
wykonaną przez jedno biuro powinno ono tracić zezwolenie na działalność w zakresie 
opracowywania dokumentacji środowiskowej,

 »  Podmioty wykonujące usługowo analizy środowiskowe powinny zostać objęte obowiąz-
kiem ubezpieczenia OC (analogicznie jak to ma miejsce obecnie z biurami rachun-
kowymi). Inwestor mógłby skutecznie dochodzić od biura odszkodowania za straty 
poniesione w wyniku sporządzenia wadliwej dokumentacji,

 7.3. Problem: Organ prowadzący postępowanie nie ma obowiązku przekazywania na bieżąco 
wszystkich uwag i wniosków napływających od przedstawicieli społeczeństwa do organów 
opiniujących (RDOŚ, PPIS). 

W efekcie zarówno RDOŚ, jak i PPIS mogą nie mieć świadomości odnośnie faktycznych 
uwarunkowań społecznych na danym terenie: uwag i wniosków nadsyłanych do gminy  
ze strony społeczeństwa, protestów lokalnej społeczności, sugestii organizacji ekologicznych itp. 
Może to powodować niepełną wiedzę RDOŚ i PPIS w procesie opiniowania i uzgodnień.

Proponowane rozwiązanie: należy wprowadzić obowiązek przesyłania „na bieżąco” wszel-
kiej korespondencji otrzymywanej w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa do 
organów opiniujących.

Obowiązek taki powinien istnieć przez cały okres postępowania – aż do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. W oparciu o nowe dowody w sprawie, organ opiniujący/
uzgadniający mógłby zmienić wydane wcześniej stanowisko w sprawie.

7.4.  Problem: Brak konieczności szczegółowego uzasadniania odwołań wnoszonych przez 
strony postępowania.

Osoba wnosząca odwołanie może nie podać żadnego racjonalnego powodu, dla którego 
zaskarża decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a mimo to sprawa do organu od-
woławczego. Odwołanie, w którym nie podano żadnego powodu (poza niezadowoleniem 
z rozstrzygnięcia sprawy) oznacza konieczność analizy całej dokumentacji środowiskowej 
przez organ odwoławczy.

Proponowane rozwiązanie: Powinien istnieć obowiązek uzasadnienia składanego odwołania 
tj. wykazania naruszenia przepisów postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, dzięki czemu całkowicie bezzasadne odwołania można by eliminować 
już na etapie wpływu do wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub RDOŚ. Aby uniknąć eli-
minacji uzasadnionych odwołań, powinien istnieć obowiązek przesyłania odwołań uznanych 
za bezpodstawne do organu odwoławczego (SKO/GDOŚ). W określonym terminie (np. 14 
dni) organ odwoławczy mógłby wyrazić sprzeciw i przekazać odwołanie do rozpoznania.
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 7.5. Problem: Organ dokonujący uzgodnień procedury OOŚ (RDOŚ) nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za ewentualne wady decyzji środowiskowej.

W obecnym stanie prawnym pełną odpowiedzialność za wadliwość decyzji środowiskowej 
ponoszą władze lokalne. Dotyczy to nawet przypadków, kiedy wadliwa treść wynikała wprost 
z zaleceń RDOŚ.

Proponowane rozwiązanie: Należy wprowadzić współodpowiedzialność organu uzgadniają-
cego zakres procedury OOŚ – w zakresie, w jakim organ ten dokonał uzgodnień z władzami 
lokalnymi wydającymi decyzję. Zastosowanie się władz lokalnych do zaleceń RDOŚ powinno 
równocześnie wyłączać odpowiedzialność władz lokalnych w tym zakresie.

 7.6. Problem: Wymogi określone dla raportów OOŚ w ustawie są bardzo ogólnikowe 
i dotyczą wszelkiego rodzaju inwestycji oddziałujących na środowisko.

Brakuje delegacji ustawowych umożliwiających ministrom wydawanie rozporządzeń, określa-
jących ramowy zakres dokumentacji OOŚ dla poszczególnych rodzajów inwestycji oddziału-
jących na środowisko. W efekcie fundamentalne kryteria umożliwiające ocenę prawidłowości 
dokumentacji środowiskowej zawarte są w wytycznych GDOŚ, które nie stanowią źródła 
prawa.

Proponowane rozwiązanie: Należy wprowadzić delegację ustawową, umożliwiającą wydawa-
nie rozporządzeń określających szczegółowy zakres raportów oddziaływania na środowisko 
dla poszczególnych rodzajów inwestycji, które doprecyzowałby ogólne wymagania określone 
w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. Ujęcie wymogów co do zakresu raportu OOŚ pozwoliłoby 
organom na sprawną weryfikację treści raportów.

 7.7. Problem: Możliwość wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej 
przez osobę nieposiadającą prawa do gruntu objętego wnioskiem.

Sytuacja taka pozwala na składanie wniosków, których jedynym celem jest utrudnienie lub 
uniemożliwienie budowy elektrowni wiatrowej. Szczegółowy opis problemu znajduje się we 
wcześniejszej części tego raportu.

Proponowane rozwiązanie: Wprowadzenie obowiązku wykazania się tytułem prawnym do 
gruntu lub innym dokumentem potwierdzającym zawarcie z posiadaczem gruntu odpowied-
niej umowy (np. umowa przedwstępna).
Rozwiązanie takie uniemożliwiłaby składanie wniosków przez potencjalnych sabotażystów.

 7.8. Problem: Odpowiedzialność władz lokalnych za wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach niezależnie od mocy inwestycji. 

Obecnie gminy prowadzą postępowania zarówno w sprawach małych elektrowni wiatrowych, 
jak i potężnych parków wiatrowych, wyposażonych w szereg elementów infrastruktury. Stopień 
skomplikowania problematyki środowiskowej w przypadku największych inwestycji z reguły 
przekracza możliwości i kompetencje samorządowych wydziałów ds. ochrony środowiska.

Proponowane rozwiązanie: przesunięcie kompetencji do wydawania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z organów jednostek samorządu 
terytorialnego- wójta/burmistrza/prezydenta miasta do organów ochrony środowiska – właści-
wego RDOŚ. Kryterium powinna być łączna moc przedsięwzięcia, np. w przypadku inwestycji 
o mocy powyżej 100 MW decyzję powinien zawsze wydawać RDOŚ.

 7.9. Problem: Konieczność uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po-
mimo opracowywania przez gminę prognozy oddziaływania na środowisko. 

Obecnie, gdy inwestor lokalizuje elektrownie wiatrowe w oparciu o miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę pomimo, że w ramach procedury uchwalania planu była 
sporządzana prognoza oddziaływania na środowisko.

Proponowane rozwiązanie: wprowadzić obowiązek uwzględnienia w toku procedury oceny 
oddziaływania na środowisko informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko 
co zwalniałoby inwestorów z konieczności powielania tych informacji w raporcie oddziały-
wania na środowisko np. istniejące zabytki, stan powietrza na terenie gminy.
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Rozdział 3 

Zestawienie najważniejszych  
aktów prawnych dotyczących 
oceny oddziaływania na 
środowisko

1. Przepisy prawa polskiego 

Ustawy:

1.  Ustawa 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. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.)

2.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 
627 ze zm.)

3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 
ze zm.)

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 ze zm.)
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Rozporządzenia:

 »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1029)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 
jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

 »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w śro-
dowisku (Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1645 ze zm.)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdza-
nia dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883)

 »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zali-
czeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 ze zm.)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206)

 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy ro-
dzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527)
 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006 nr 49 poz. 356)
 »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szcze-

gółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1968)
 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)
 »  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz. 
U. nr 206, poz. 1291)

2.      Przepisy prawa europejskiego:

 »  Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko na-
turalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248);

 »  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przy-
rodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102);

 »  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 
r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. 
WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 
6, str. 157);

 »  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 
r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375);

 »  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych pla-
nów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466);

 »  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 
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dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. 
UE L 24 z 29.01.2008, str. 8)

 »  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 
roku w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć 
dla środowiska

 »  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010) zastępująca dyrektywę 
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.),

 »  Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku

 Wytyczne i inne dokumenty rekomendowane do stosowania w procedurze oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko

Z uwagi na ogólnikowość i nieprecyzyjność zapisów znajdujących się w aktach normatywnych 
oraz specyfikę inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej rekomendujemy odwoływanie się 
w toku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do fachowych opracowań przy-
gotowanych przez organy odpowiedzialne za ochronę środowiska oraz organizacje.

3.      Opracowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

1.  Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, GDOŚ, 
Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk, Warszawa 2011

2.  Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą 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, Zeszyty Metodyczne nr 1 GDOŚ, 
Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki, Warszawa, sierpień 2009

3.  Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji 
samorządowej, GDOŚ, Stefan Różycki, Warszawa 2011

4.  Gatunki ptaków o znaczeniu wspólnotowym w Polsce, GDOŚ, Agnieszka Wagner, Anna 
Orłowska, Warszawa 2011

5.  Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków w Polsce, GDOŚ, Agnieszka Wagner, Anna Or-
łowska, Warszawa 2010

Pozostałe opracowania:

6.  Wytyczne w sprawie ścisłej ochrony gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty na mocy 
Dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. 
Środowiska, luty 2007

7.  Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, 
wersja II, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz Porozumienie dla 
Ochrony Nietoperzy, grudzień 2009

8.  Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, PSEW, Szczecin 
2008 r.

9.  Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego 
w województwie kujawsko-pomorskim, Ekspertyza wykonana przez Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Degórskiego
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Aneks 

Liczba postępowań analizowanych 
przez Instytut Koźmiana  
z podziałem według organów 
prowadzących

1.  rdoś białyStok 1
2.  rdoś gdańSk 10 7
3.  rdoś katowice 2
4.  rdoś koSzalin 1 1
5.  rdoś łódŹ 5
6.  rdoś olSztyn 4 1
7.  rdoś opole 1 3
8.  rdoś Szczecin 9 4
9.  rdoś wrocław 2
10.  ug alekSandrów  

kujawSki

6

11.  ug andrzejewo 1
12.  ug andrzejewo 1
13.  ug auguStów 1
14.  ug bakałarzewo 2 1
15.  ug banie 2
16.  ug baranów 2 1

17.  ug bądkowo 9 1
18.  ug bedlno 1
19.  ug beSko 1
20.  ug będzino 1
21.  ug białaczów 1
22.  ug białogard 5
23.  ug bielany 1
24.  ug bielice 2
25.  ug bieSiekierz 1
26.  ug biSkupiec 1
27.  ug bobowo 1
28.  ug bobrowo 4
29.  ug bogoria 2
30.  ug boguty pianki 1
31.  ug borów 1
32.  ug borzęcin 1
33.  ug brodnica 8 2

z przedstawionym  
raportem ooś

bez przedstawionego  
raportu ooś

organ prowadzący poStępowanie:
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34.  ug brudzew 2
35.  ug brzeŹnica 1
36.  ug budzyń 1
37.  ug bukowiec 1
38.  ug bukowSko 1
39.  ug chełmża 1
40.  ug chocz 1
41.  ug chojnów 1
42.  ug ciechanów 1
43.  ug cielądz 1
44.  ug czarnożyły 13
45.   ug czaStary 2
46.  ug czernice borowe 1
47.  ug damnica 1
48.  ug darłowo 1
49.  ug dąbrowice 1
50.  ug dąbrówno 1
51.  ug dębnica kaSzubSka 1
52.  ug dobrzyca 1
53.  ug domaniów 1
54.  ug drobin 1
55.  ug dubeninki 1
56.  ug duSzniki 1
57.  ug dziadowa kłoda 1
58.  ug działdowo 2
59.  ug dzwola 1
60.  ug elbląg 1
61.  ug gać 2
62.  ug gardeja 5
63.  ug gietrzwałd 1
64.  ug główczyce 2 1
65.  ug głuchów 2

66.  ug gniezno 1
67.  ug golczewo 1 1
68.  ug gołuchów 1
69.  ug gorzków 1
70.  ug goSzczanów 1
71.  ug górowo iławeckie 1
72.  ug grodziec 2
73.  ug gromadka 5
74.  ug grudziądz 1
75.  ug grzmiąca 1
76.  ug haczów 1
77.  ug iława 1
78.  ug iwaniSka 1
79.  ug jarczów 1
80.  ug jaStrząb 2
81.  ug jeżewo 1
82.  ug jeżów 1
83.  ug kamieńSk 1
84.  ug karnice 1
85.  ug kaziemirz biSkupi 1 1
86.  ug kętrzyn 5
87.  ug kobiele wielkie 1
88.  ug kochanowice 1
89.  ug kocierzew połu-

dniowy

3

90.  ug kodrąb 2
91.  ug kołaczkowo 1
92.  ug koneck 1 1
93.  ug koStomłoty 1
94.  ug krzczonów 1
95.  ug krzeSzów 1
96.  ug krzęcin 1

97.  ug kurów 1
98.  ug kwidzyn 1
99.  ug laSzki 1
100.  ug lipnica wielka 1
101.  ug lipnik 1
102.  ug lipno 1
103.  ug lniano 1
104.  ug lubanie 1
105.  ug lubomino 1 1
106.  ug ładzice 1
107.  ug łanięta 1
108.  ug łęczyce 8 1
109.  ug łubowo 1
110.  ug malechowo 1
111.  ug małdyty 3
112.  ug marcinowice 1
113.  ug maSłowice 1
114.  ug miedzna 1
115.  ug mieściSko 1 2
116.  ug miłki 1
117.  ug mirów 1
118.  ug mniSzków 1
119.  ug moSzczenica 5 2
120.  ug mykanów 1
121.  ug naruSzewo 1
122.  ug niechanowo 1
123.  ug nowa wieS lęborSka 1
124.  ug nozdrzec 1
125.  ug oława 1
126.  ug oporów 3
127.  ug orły 1
128.  ug orońSko 1

129.  ug oStaSzewo 1
130.  ug oStrówek 1
131.  ug parzęczew 1
132.  ug perzów 2
133.  ug płoniawy-bramura 2
134.  ug płużnica 3
135.  ug polSka cerkiew 1
136.  ug potok wielki 1
137.  ug pruSzcz gdańSki 1
138.  ug puck 4
139.  ug raciąż 1 1
140.  ug raciążek 1
141.  ug radowo małe 1
142.  ug radymno 1
143.  ug radzyń chełmińSki 2
144.  ug rąbino 2 1
145.  ug regnów 1
146.  ug reSzel 1
147.  ug rogóŹno 1
148.  ug rokiciny 2 1
149.  ug rozprza 1
150.  ug ruSiec 1
151.  ug rybno 3
152.  ug rychtal 2
153.  ug rzeczenica 2
154.  ug rzeczniów 1
155.  ug rzeczyca 2
156.  ug Sanniki 1
157.  ug Santok 1
158.  ug Sejny 1
159.  ug Siemyśl 2
160.  ug Sieradz 2

z przedstawionym  
raportem ooś

bez przedstawionego  
raportu ooś

organ prowadzący poStępowanie:

z przedstawionym  
raportem ooś

bez przedstawionego  
raportu ooś

organ prowadzący poStępowanie:
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161.  ug Sierpc 1
162.  ug Skórcz 2
163.  ug SkulSk 1
164.  ug Sławno 2
165.  ug Sławoborze 1
166.  ug Stare miaSto 2
167.  ug Stargard SzczecińSki 1 3
168.  ug Stolno 4 3
169.  ug Strzałkowo 3
170.  ug Strzelce 1
171.  ug Strzelce wielkie 5
172.  ug Sztutowo 1
173.  ug świdwin 1
174.  ug tczów 2
175.  ug tomaSzów mazowiecki 1
176.  ug trąbki wielkie 1
177.  ug trzebiechów 1
178.  ug trzemeSzno 2
179.  ug trzydnik duży 1
180.  ug turek 3
181.  ug tuSzów narodowy 1
182.  ug ujazd 1 1
183.  ug waganiec 1
184.  ug wartkowice 3
185.  ug wieczfnia kościelna 1
186.  ug wielowieś 1
187.  ug wilków 1
188.  ug wiSznice 1
189.  ug włoSzakowice 1
190.  ug wola krzySztoporSka 6
191.  ug wyryki 1
192.  ug wySoka 2

193.  ug zadzim 3 1
194.  ug zaklików 1
195.  ug zakrzew 1
196.  ug zduńSka wola 2
197.  ug zgierz 1
198.  ug złotoryja 1
199.  ug żary 1
200.  ug żmudŹ 1
201.  ugim bierutów 1
202.  ugim błaSzki 1
203.  ugim drzewica 2
204.  ugim działoSzyn 1
205.  ugim grójec 1
206.  ugim kowalewo pomorSkie 1 3
207.  ugim miechów 1
208.  ugim mogilno 1
209.  ugim nowe Skalmierzyce 3
210.  ugim odolanów 2 1
211.  ugim raSzków 1
212.  ugim Szadek 4
213.  ugim warta 2 1
214.  ugim wySzogród 1
215.  um bełżyce 2
216.  um czyżew 4
217.  um dąbie 1 1
218.  um drohiczyn 1
219.  um gdańSk 1
220.  um hrubieSzów 1
221.  um jarocin 1
222.  um kamień pomorSki 1
223.  um kiSielice 2
224.  um kobylin 1

225.  um konin 1
226.  um koronowo 1
227.  um krotoSzyn 1
228.  um krzanowice 1 1
229.  um lubień kujawSki 1 1
230.  um lubSko 1 1
231.  um łaSk 1
232.  um miejSka górka 4
233.  um mieSzkowice 1 1
234.  um nidzica 1 1
235.  um nowy Staw 1 1
236.  um oborniki śląSkie 1
237.  um pogorzela 1
238.  um poniec 1
239.  um przedbórz 1
240.  um pyrzyce 2
241.  um radziejów 2
242.  um recz 1
243.  um reSko 1
244.  um ryki 1
245.  um Sulejów 2 1
246.  um Szydłowiec 1
247.  um trzcińSko-zdrój 1
248.  um tuSzyn 5
249.  um tychowo 3
250.  um tySzowce 1
251.  um tySzowce 1
252.  um wieluń 1
253.  um wolbórz 2 1
254.  um wolin 1
255.  um zagórów 1
256.  um zbąSznek 1

257.  um zduny 1
258.  um zelów 2
259.  um ziębice 4
260.  um złocieniec 2
261.  um żnin 3 1
262.  umig dobra (wielkpolSkie) 1
263.  umig dolSk 1
264.  umig góra kalwaria 1
265.  umig jabłonowo 

pomorSkie

1

266.  umig kępno 2
267.  umig koŹmin wielkopolSki 2
268.  umig lwówek 1
269.  umig łobez 1
270.  umig mogielnica 1
271.  umig nakło nad notecią 1
272.  umig opoczno 1
273.  umig ośno lubuSkie 1 1
274.  umig piotrków kujawSki 2
275.  umig pleSzew 1 1
276.  umig Sobótka 1
277.  umig śleSin 1
278.  umig środa wielkopolSka 1
279.  umig wiązów 1
280.  umig wSchowa 1
281.  umig zagórz 1
282.  umiw SuSz 1

razem 374 158

z przedstawionym  
raportem ooś

bez przedstawionego  
raportu ooś

organ prowadzący poStępowanie:

z przedstawionym  
raportem ooś

bez przedstawionego  
raportu ooś

organ prowadzący poStępowanie:


