
Strona 1 z 3 

Czernikowo 10.08.2009 r. 
UG-7624-5-2/2009 

POST ANOWIE NIE 
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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) oraz art. 123 
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 zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Toruniu oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 

P o s t a n a w i a m  

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz 
z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej”. Postępowanie o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęto w dniu 02.06.2009 roku na wniosek 
PE „MTM” WARAKSA ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek z dnia 01.06.2009 roku. 

U za s a d n ie n i e  

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 
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 

Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje: 
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1) budowę elektrowni wiatrowej na działce nr 74 w miejscowości Liciszewy, gmina 
Czernikowo, 

2) budowę linii energetycznej przesyłowej kablowej podziemnej SN 15 kV na działkach nr: 
74; 2/2; 80/1; 84; 81/2; od transformatora do rozdzielni usytuowanej przy słupie 
energetycznym SN, znajdującym się na działce nr 2/2, 

3) budowę dogi dojazdowej oraz urządzeń infrastruktury towarzyszącej, 
4) elektrownia wiatrowa składać się będzie z jednej siłowni wiatrowej ENERCON E40 

o mocy 500 kW, o wysokości wieży do piasty max 70 m,  
5) miejsce odbioru energii elektrycznej – GPZ Golub-Dobrzyń (istniejącą linią napowietrzną 

SN); 
6) elektrownia wiatrowa będzie posiadała własny transformator olejowy NN/SN, 

umieszczony w „kiosku” usytuowanym w sąsiedztwie wieży elektrowni. Dla 
zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego pod transformatorem będzie misa olejowa 
umożliwiająca przejęcie całej ilości oleju transformatorowego, 

7) powierzchnia planowanych obiektów budowlanych wynosi 144 m2; 
8) całkowita powierzchnia działki nr 74 w miejscowości Liciszewy wynosi 6,45 ha; 
9) pozostała powierzchnia działki na której zostanie przeprowadzona inwestycja nie zmieni 

swojego przeznaczenia, 
10) parametry siłowni wiatrowej: wysokość wieży elektrowni wiatrowej – max 70,0 m, 

średnica wirnika – max 41 m, całkowita wysokość od powierzchni terenu - max 90,5 m, 
moc generatora 500 kW, ilość łopat 3 szt.; 

11) teren inwestycji położony jest w odległości ok. 11 km od najbliższego obszaru Natura 
2000 (Dolina Drwęcy) oraz około 18 km od obszaru Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły). 

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. 

Kierując się uwarunkowaniami zawartymi 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, a także 
uwzględniając: 
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 usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar zabudowy mieszkalnej 
o znacznym rozproszeniu, na którym nie ma dóbr naturalnych, siedlisk zwierząt, 
pomników przyrody podlegających ochronie,  

 planowana inwestycja nie będzie powodować zorganizowanej emisji zanieczyszczeń 
gazów, pyłów lub odorów do powietrza atmosferycznego, 

 inwestycja w ogólnym bilansie wpłynie na ograniczenie emisji do atmosfery 
zanieczyszczeń energetycznych, 

 w przypadku emitowanego hałasu głównym źródłem będzie emisja z turbiny wiatrowej, 
której działanie nie przekroczy wartości dopuszczalnych, 

niniejszym postanowieniem odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia. 

Działając w trybie 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, w związku z wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, 
biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko określone w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. dysponując kartą informacyjną przedsięwzięcia, po dokonaniu analizy 
zawartej w uzasadnieniu postanowienia Starosty Toruńskiego i w opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, postanowiono jak w sentencji. 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


