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Czernikowo, dnia 26.08.2009 r. 
UG–7624-5-3/2009 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach  

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz.1071 z późn. zm.),  

po rozpatrzeniu wniosku: 
PE „MTM” WARAKSA, ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie 
elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii 
elektrycznej” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach 
działek o numerach ewidencyjnych 74, 2/2, 80/1, 84, 81/2 w miejscowości Liciszewy, 
po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Toruniu  

orzekam 

I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Teren przewidziany pod realizację projektowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach 
obszaru pozbawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana 
zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, wymaga ustalenia w drodze decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę elektrowni wiatrowej ENERCON E40 o mocy 
500 kW wraz z przyłączem kablowym do sieci energetycznej i urządzeniami służącymi do 
przesyłania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce numer 
ewidencyjny 74 w miejscowości Liciszewy, na terenie rolnym, w odległości ponad 200 m od 
istniejących zabudowań mieszkalnych. Planuje się elektrownię wiatrową o średnicy wirnika 
max 41,0 m i wysokości zawieszenia wirnika (wieża) na poziomie max 70,0 m. W ramach 
elementów towarzyszących planuje się budowę stacji kontenerowej usytuowanej 
w sąsiedztwie wieży elektrowni oraz podziemnego przyłącza kablowego zlokalizowanego na 
działkach nr ewidencyjny 74, 2/2, 80/1, 84, 81/2 do rozdzielni usytuowanej przy słupie 
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energetycznym SN, znajdującym się na działce nr ewidencyjny 2/2. Elektrownia wiatrowa to 
konwerter energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną. Elektrownie wiatrowe zaliczane 
są do tzw. odnawialnych źródeł energii (OZE), a proces wytwarzania energii przez wiatraki 
w odróżnieniu do źródeł konwencjonalnych charakteryzuje się brakiem emisji substancji 
szkodliwych i toksycznych do atmosfery, w tym m.in. CO2, SOx, NOx, pyłów etc. Ilość 
unikniętej emisji ustala się przeliczając produkcję z OZE na odpowiadającą  jej produkcję 
konwencjonalną. Teren inwestycji z powodzeniem może być nadal wykorzystywany do 
produkcji rolnej, pomijając stopy fundamentowe i drogę dojazdową do elektrowni wiatrowej. 

II. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte 
w art. 63 ust. 1 ustawy. 
1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 
 prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska, 

zapewniając ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, 
 podczas prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, zdjętą, nie zanieczyszczoną 

warstwę humusową należy ponownie wykorzystać rolniczo, 
 w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie 

z terenu, 
 w okresie realizacji przedsięwzięcia, występujące uciążliwości spowodowane pracami 

maszyn budowlanych i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów należy 
minimalizować poprzez prowadzenie prac w porze dziennej przy użyciu sprawnego 
technicznie sprzętu, 

 w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od 
pracujących maszyn, 

 eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny, 

 w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania 
technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntów i wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i 
zdrowie ludzi, 

 w celu uniknięcia dewastacji terenu w trakcie montażu wiatraka należy przygotować 
drogę dojazdową i plac manewrowy, warunki wykorzystania drogi gminnej do 
transportu urządzeń i sprzętu należy uzgodnić z właścicielem drogi. Utrzymać w stanie 
nie pogorszonym nawierzchnię dróg publicznych eksploatowanych w wyniku pracy 
sprzętu w trakcie wykonywanych robót, oraz eksploatacji inwestycji, 

 sprzęt wykorzystywany w trakcie prac budowlano-montażowych musi być w 
odpowiednim stanie technicznym aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska 
produktami ropopochodnymi, przestrzegając jednocześnie instrukcji obsługi 
poszczególnych urządzeń oraz zasad BHP, 

 posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 
obowiązującymi planami gospodarki odpadami, 

 wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu 
odpadów lub ograniczyć ich ilość i negatywne oddziaływania na środowisko, 
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 w przypadku powstawania odpadów wytwórca zobowiązany jest zapewnić zgodny z 
zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła, 

 odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz 
sukcesywnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania, 

 posadowienie obiektów budowlanych wymaga ustalenia warunków geotechnicznych w 
oparciu o szczegółowe rozpoznanie geologiczno-inżynierskie. 

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 
projekcie budowlanym: 
 minimalna odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań mieszkalnych 

winna wynosić 200 m, 
 rozwiązania technologiczne winny spełniać standardy stosowane w obiektach 

związanych z tego typu działalnością w krajach Unii Europejskiej i opierać się na 
nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska będzie instalacją 
bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie obowiązujących norm prawnych, 

 planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony 
przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przyjmując 
technologie i urządzenia przyjazne środowisku oraz zapewniając poszanowanie 
występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, 

 urządzenia mechaniczne elektrowni wiatrowej, które podczas eksploatacji będą 
źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy 
użyciu materiałów dźwiękochłonnych, 

 projekt budowlany winien przewidywać wykonanie pod transformatorem szczelnego 
zbiornika, mogącego w razie awarii zatrzymać całą objętość zawartego w nim oleju. 
Należy stosować olej transformatorowy pozbawiony PCB, 

 posadowienie budowli (głębokie wykopy pod stopy fundamentowe) należy 
dostosować do warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoża gruntowego, 

 należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład 
elektrowni wiatrowej oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy 
turbiny. 

III. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
załącza się charakterystykę przedsięwzięcia i kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

U ZAS ADN I EN IE 

W dniu 1 czerwca 2009 roku do Wójta Gminy Czernikowo wpłynął wniosek firmy 
Przedsiębiorstwo Eksportowe „MTM” WARAKSA ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 
Włocławek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz 
z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej”, zlokalizowanego na terenie 
gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych 74, 2/2, 
80/1, 84, 81/2 w miejscowości Liciszewy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
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środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 
257, poz. 2573 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
Wójt Gminy zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy. 

Do wniosku inwestor dołączył dokumenty określone w art. 74 ust. 1, w tym kartę formacyjną 
przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię, 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko do Starosty Toruńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Toruniu.  

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane: 
 postanowienie Starosty Toruńskiego nr OS.III.7633-55/09 z dnia 24.06.2009 r. (data 

wpływu 26.06.2009 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, 

 opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 
nr N.NZ-402-Cz-116-2009 z dnia 15.06.2009 r. (data wpływu 19.06.2009 r.), że dla 
powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, 
a zakres raportu powinien obejmować: 
 ochronę środowiska przed hałasem, 
 wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. 
Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Czernikowo w oparciu o uzyskane postanowienie 
Starosty Toruńskiego, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 
i informacje zawarte w karcie informacyjnej, kierując się skalą przedsięwzięcia, jego 
usytuowaniem, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska  oraz rodzajem 
i skalą możliwego oddziaływania wydał postanowienie Nr UG-7624-5-2/2009 z dnia 
10 sierpnia 2009 r. w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla planowanego przez Przedsiębiorstwo Eksportowe „MTM” WARAKSA ul. 
Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek przedsięwzięcia „„Budowie elektrowni wiatrowej o 
mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej”. Na 
wydane postanowienie zgodnie z art. 65 w/w ustawy nie przysługuje zażalenie. 

Następnie wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W trakcie prowadzonego postępowania z zebranymi dowodami i materiałami 
w przedmiotowej sprawie, nie zapoznała się ani jedna osoba. Po rozpatrzeniu całokształtu 
materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że nie ma 
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potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym przesądzają wyżej 
opisane uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji 
planowanego przedsięwzięcia winno spowodować, że wszystkie uciążliwości zamkną się w 
granicach inwestycji. 
W toku postępowania zostały uwzględnione niżej wymienione uwarunkowania: 
 skala przedsięwzięcia i jego zakres polegający na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 

500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej. 
Przedmiotowa inwestycja jest zadaniem proekologicznym, gdyż w wyniku jej realizacji 
w ogólnym bilansie nastąpi zmniejszenie emisji substancji szkodliwych i toksycznych 
do atmosfery, w tym m.in. CO2, SOx,  NOx, pyłów etc. 

 brak powiązań i kumulowania się oddziaływań w/w przedsięwzięcia z innymi, gdyż na 
tym terenie będzie to jedyne przedsięwzięcie realizowane w tym terminie, 

 przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami Natura 2000, 
najbliższy obszar oznaczony jako PLH280001 Dolina Drwęcy znajduje się w odległości 
ok. 11 km, a PLB040003 Dolina Dolnej Wisły i PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły, 
znajdują się w odległości ok. 17 km od planowanego przedsięwzięcia. Planowana 
inwestycja nie wpłynie na ograniczenie walorów przyrodniczych  tych obszarów. Na 
terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie występują obiekty 
przyrodniczo chronione, obszary leśne, wodno-błotne a także złoża zasobów 
naturalnych. Ponadto, lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

 analizowane przedsięwzięcie budowy elektrowni wiatrowej na terenach rolniczych nie 
zmieni sposobu użytkowania tych terenów, nie wymaga ono ustalenia obszaru 
ograniczonego użytkowania. 

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią 
minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Nie 
spowoduje ona naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli 
spełnione będą warunki określone w opracowaniu wykonanym do wniosku oraz ustalone 
w niniejszej decyzji. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i 
eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, spowoduje, iż wszelkie uciążliwości inwestycji 
zamkną się w granicach działki inwestora. 

Z tych względów orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której 
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mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem 
czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego 
przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Charakterystyka przedsięwzięcia 
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia 

Otrzymują: 
1. Przedsiębiorstwo Eksportowe „MTM” WARAKSA Mieczysław Waraksa 

ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek 
2. Państwo Genowefa i Marian Foksińscy zam. Liciszewy 56, 87-640 Czernikowo 
3. Państwo Jolanta i Tadeusz Blonkowscy zam. Liciszewy 42, 87-640 Czernikowo 
4. Państwo Wiesława i Sławomir Myszkowscy zam. ul. 3 Maja 25, 87-640 Czernikowo 
5. Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 
6. a/a 

Otrzymują do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,  ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń 


