Pleszew, dn. 06.05.2016 r.
Pleszew, dn. 06.05.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1,
63 – 300 Pleszew

GK.6220. 16.15.2014.2015.MCh.
DECYZJA

ZAWIADOMIENIE GK 6220.16.16.2014.2015.MCh
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego /Dz.U.2016.23/ w związku z art. 38, art.
74 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. 2013.
1235 ze zm/ Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia
06.05.2016 r. została wydana decyzja Znak GK 6220.16.15.2014.2015.MCh
w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 77, art. 79, art. 85
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. 2016.353), § 3.1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 t.j.) w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (
Dz.U.2016.23.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.08.2014 r. złożonego przez
P.W. Sortex, Gniazdów 26, 63-460 Nowe Skalmierzyce w sprawie wydania decyzji
dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko pn „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w
miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś” i po zasięgnięciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie
odmawiam

miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś” której

wydania na rzecz firmy: P.W. Sortex, Gniazdów 26, 63-460 Nowe Skalmierzyce

treść podaję poniżej.

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa
elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na działce
23/29, obręb Nowa Wieś”

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Uzasadnienie
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW

W dniu 20.08.2014 r. wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
wniosek P.W. Sortex, Gniazdów 26, 63-460 Nowe Skalmierzyce w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie
elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na działce 23/29,

obręb Nowa Wieś” . W dniu 25.0.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku, który okazał się niekompletny. W
dniu 10.09.2014 r. Inwestor uzupełnił wniosek.
W dniu 10.09.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się do
organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem Rady Ministrów w/w inwestycja zalicza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport
może być wymagany. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
wydał opinie, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko (postanowienie WOO-IV.4240.928.2014.ZP.2 z dnia
20.10.2014 r.) i określił jednocześnie zakres raportu oddziaływania inwestycji na
środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie wydał
opinię, o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko (opinia ON.NS.72.4.32.2014 z dnia 14.10.2014 r.). Jednocześnie
Burmistrz Miasta i Gminy zgodnie z KPA w dniu 10.09.2014 r. zawiadomił strony
o toczącym się postępowaniu.
Mając na uwadze wyżej powołane opinie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pleszewie, postanowieniem GK.6220.16.5.2014.MCh z dnia
30.10.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew nałożył na wnioskodawcę
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia, a tym samym określił zakres opracowania raportu
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, zgodnie z 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 (Dz. U. 2016.353) ze szczególnym uwzględnieniem:
- ochrony przed hałasem,
- ochrony przyrody,
- ochrony bioróżnorodności,
- ochrony klimatu,
- ochrony przed polami elektromagnetycznymi.
Postanowieniem GK.6220.16.6.2014.MCh z dnia 17.11.2014 r. w związku
z nałożeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz nałożeniu obowiązku opracowania raportu dla planowanego
przedsięwzięcia, stosownie do art. 63 ust. 5 i 6 powołanej 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. 2016.353) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiesił
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia
do czasu opracowania i
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na
środowisko.
W dniu 04.09.2015 r. wnioskodawca przedłożył do Burmistrza Miasta i
Gminy Pleszew raport oddziaływania na środowisko w trzech egzemplarzach wraz
z wersją elektroniczną.
Postanowieniem GK.6220.16.7.2014.2015.MCh z dnia 20.10.2015 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podjął zawieszone postanowieniem
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
O wydanym postanowieniu, poinformowano strony postępowania.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać ma na budowie 1
elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej do 2 MW, wysokości zawieszenia
wirnika od 80 m do 100 m n.p.t. średnicy wirnika do 80 m i maksymalnym
poziomie mocy akustycznej elektrowni nieprzekraczającym 104 dB. Realizacja
inwestycji planowana jest na działce 23/29 obręb Nowa Wieś, a współrzędne
posadowienia turbiny w układzie współrzędnych 1992: X= 447 286,6;
Y=414 516,02 z możliwością przesunięcia turbiny wzdłuż linii łączącej punkty o
współrzędnych: X= 447 286,6; Y=414 516,02 do X=447 286,6; Y=414 448,0.
Pismem GK.6220.16.8.2014.2015.MCh z dnia 20.10.2015 r. stosownie
do art. 77 ust.1 pkt.1 powołanej 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.
2016.353), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie pod względem
wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 77 ust.1 pkt.2 cytowanej wyżej ustawy, Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew pismem GK.6220.16.9.2014.2015.MCh z dnia 20.10.2015
r. zwrócił się również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pleszewie o zaopiniowanie pod względem środowiskowym realizacji
planowanego przedsięwzięcia.
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadomił strony
poprzez obwieszczenie GK.6220.16.9.2014.2015.MCh z dnia 20.10.2015 r. o
wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu oddziaływania inwestycji na
środowisko i możliwości uwag i wniosków.

Pismem WOO-I.4242.294.2015.BR.2. z dnia 20.11.2015 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Inwestora o
uzupełnienie raportu o oddziaływaniu Inwestycji na środowisko w szczególności
w zakresie:
- ochrony przed hałasem,
- ochrony przyrody.
RDOŚ w Poznaniu wyznaczył nowe terminy wydania warunków realizacji
przedsięwzięcia kolejno do dnia 21.12.2015 r. , 31.12.2015 r., 20.01.2016 r.,
12.02.2016 r., 26.02.2016 r.
Pismem z dn. 02.12.2015 r. Inwestor poprzez swojego pełnomocnika p.
Krzysztofa Krukowskiego (pełnomocnictwo z dnia 26.11.2015 r.) przesłał do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzupełnienie do raportu
oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.
Stosownie do art. 77 ust.1 pkt.1, ust.3, 4 i 7 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. 2016.353), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Poznaniu, postanowieniem WOO-1.4242.294.2015.BR.5 z dnia 15.02.2016 r.,
uzgodnił realizację przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki realizacji
„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na
działce 23/29, obręb Nowa Wieś”.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie pismem Nr
ON.NS.72.3.8.2015. z dnia 03.11.205 r. wyraził pozytywną opinię dla realizacji
przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
W dniu 23.11.2015 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 12.11.2015 r.
mieszkańców wsi Baranówek z 55 podpisami, którzy składają sprzeciw lokalizacji
elektrowni wiatrowej m.in. ze względu na bliską odległości od zabudowań
mieszkalnych, co naraża ich na szkodliwe działanie turbiny, hałas i uciążliwy
szum.
Powyższe
może
powodować
zmęczenie,
rozdrażnienie
i dekoncentrację ludzi, którzy dodatkowo narażeni będą na stały efekt
stroboskopowy. Ponadto w swym sprzeciwie wnoszą, iż usytuowanie turbiny
będzie miało szkodliwy wpływ na przyrodę w szczególności na dziko żyjącą
zwierzynę, wpłynie na obniżenie walorów krajobrazowych wsi Baranówek oraz
wartości nieruchomości. Mieszkańcy powołują się na pismo Departamentu
Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w którym
zawarto zalecenia o lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej
niż 2 km od budynków mieszkalnych. Ponadto w piśmie zawarto opinie o

nieekonomiczności budowy elektrowni wiatrowych, wielkości wytworzonego CO2
w związku z budową, eksploatacją i utylizacją elektrowni wiatrowej mogącą
przewyższyć ilość wytworzoną
przez elektrownie tradycyjne a także o
awaryjności elektrowni i wiążącym się z tym zagrożeniem.
W celu ułatwienia postępowania i podjęcia decyzji Burmistrz Miasta i
Gminy Pleszew na podstawie art. 89 - 91 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego w dniu 21.03.2016 r. przeprowadził rozprawę administracyjną
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego. O rozprawie poinformowano strony toczącego
się postępowania wezwaniem na rozprawę administracyjną otwartą dla
społeczeństwa z dnia 02.03.2016 r.
Na rozprawę administracyjna przybyli mieszkańcy wsi Baranówek i
zainteresowane osoby zgodnie z listą obecności. Niestety na rozprawę nie przybył
Inwestor ani jego przedstawiciele, który mógłby odpowiedzieć na nurtujące
mieszkańców pytania i odeprzeć stawiane zarzuty. Nieobecność Inwestora
mieszkańcy odebrali negatywnie, wyrażając swoje oburzenie i zirytowanie
faktem, iż Inwestor ich ignoruje i boi się konfrontacji.
Mieszkańcy podczas rozprawy
byli zdenerwowani faktem braku
szczegółowych przepisów prawnych określających warunki techniczne budowy i
eksploatacji elektrowni wiatrowych a w szczególności określenia odległości ich
lokalizacji od zabudowy mieszkaniowej. W ich ocenie przedkłada się to na brak
środków prawnych pozwalających na wyegzekwowanie od Inwestora
przestrzegania podstawowych zasad zapewniających bezpieczeństwo ludziom,
zwierzętom i środowisku.
Mieszkańcy wnosili, iż już obecnie funkcjonująca elektrownia wiatrowa
na działce 22/3 obręb Nowa Wieś, która powstała bez przeprowadzenia oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko stanowi dla nich uciążliwość. Elektrownia
spowodowała, iż czują się oni niekomfortowo w tak spokojnej wsi jaką dotąd był
Baranówek. Nawet zwierzęta wyczuwają, negatywne oddziaływanie, gdyż konie
ze stadniny, która jest w centrum wsi nie chcą się zbliżać do istniejącej
elektrowni. Mieszkańcy stwierdzili, że uciążliwy jest dla nich charakterystyczny
dla tego rodzaju inwestycji szum. Obawiają się najbardziej kumulacji
oddziaływania istniejącej elektrowni z tą planowaną do realizacji w zakresie
hałasu oraz oddziaływania infradźwięków. Wnoszą oni, iż powinny zostać
przeprowadzone faktyczne badania emisji hałasu w terenie z istniejącej
elektrowni, a nie na podstawie danych technicznych i symulacji.

Według mieszkańców to gmina powinna określić w jakiej odległości
mogą być lokalizowane wiatraki od zabudowy mieszkaniowej.
Zasadniczo uwagi i wnioski zawarte w złożonych protestach w ramach
procedury udziału społeczeństwa, mają charakter negatywny i dotyczą miejsca
proponowanej lokalizacji inwestycji oraz skumulowanego oddziaływania z
istniejącą elektrownią wiatrową.
Generalnie należy stwierdzić, iż podnoszone uwagi nie negują potrzeby
realizacji budowy elektrowni wiatrowej lecz dotyczą miejsca proponowanej
lokalizacji budowy w stosunkowo bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej,
wynoszącej ok. 450 mb, w której zamieszkuje łącznie 109 osób.
Ponadto obawiają się, że w przypadku powstania kolejnej elektrowni
wiatrowej (istnieje już jedna na dz. 22/3, obręb Nowa Wieś) tak blisko zabudowy
mieszkaniowej w miejscowości Baranówek, miejscowość straci na atrakcyjności, a
nadto ich mieszkania stracą na realnej wartości, przez co będą narażeni na straty
materialne, a także pogorszenie warunków dla zdrowia i życia mieszkańców.
Z przedstawionych przez Inwestora dokumentów tj. raportu
oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z aneksem wynika, na podstawie
przeprowadzonej analizy akustycznej i jej graficznej interpretacji oraz przy
spełnieniu warunków postanowienia wydanego przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie
powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na
najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną w myśl rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112). A biorąc po uwagę
powyższe nie będzie negatywnie oddziaływać na życie i zdrowie ludzi. Jednakże
należy podkreślić, iż przewidywane poziomy hałasu na granicy terenów objętych
ochroną akustyczną są zgodnie z przedłożoną analizą, zbliżone do poziomów
dopuszczalnych. Wysoce prawdopodobne jest jednak, że po uruchomieniu
elektrowni wiatrowej i jej skumulowanym oddziaływaniu z istniejącą turbiną w
odległości ok. 250 m rzeczywisty wpływ na stan akustyczny środowiska będzie
wyższy od prognozowanego i możliwe jest przekroczenie dopuszczalnej normy
dla terenów chronionych akustycznie.
W ocenie organu, analizując dostępne opracowania i dokumenty
odnośnie oddziaływania przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni
wiatrowych na zdrowie ludzi nie można jednoznacznie wywnioskować, ze
planowana elektrownia wiatrowa nie będzie w żaden sposób negatywnie
oddziaływać na zdrowie mieszkańców. Ze względu na niewystarczającą liczbę

badań oraz rozbieżne opinie naukowców w kwestii wpływu elektrowni na
zdrowie ludzi nie można jednoznacznie wykluczyć możliwości jej negatywnego
oddziaływania. Największe wątpliwości budzą zagadnienia związane z
wytwarzaniem przez turbiny wiatrowe infradźwięków oraz występowania
efektów migotania cieni i refleksów światła, które nie zostały jednoznacznie
naukowo udowodnione, ani też usankcjonowane. Z jednej strony Inwestor w
raporcie oddziaływania na środowisko wskazuje, że poziomy infradźwięków
emitowane przez elektrownie mieszczą się poniżej zakresu odbieranego przez
człowieka. Z drugiej strony nadmierne i długotrwałe narażenie na infradźwięki i
dźwięki o niskiej częstotliwości może negatywnie oddziaływać na zdrowie
człowieka. Nie ma zbyt wielu wyników badań wpływu farm wiatrowych na
zdrowie w tym zakresie, ale z wyników dostępnych opracowań nie można
jednoznacznie wykluczyć tego faktu. W publikacji wydanej przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska pn. „Wytyczne w zakresie prognozowania
oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” większość naukowców
zajmujących się zagadnieniem infradźwięków jest zgodna co do opinii, że w chwili
obecnej brak jest przekonywujących dowodów na to, by infradźwięki wywierały
negatywny wpływ na zdrowie człowieka, o ile turbiny nie są zlokalizowane zbyt
blisko stałego miejsca przebywania ludzi. W związku z faktem, że nie ma
jednoznacznie określonych odległości elektrowni wiatrowych od budynków
mieszkalnych, które będą bezpieczne dla ludzi, istnieje prawdopodobieństwo
narażenia mieszkańców na szkodliwe działanie elektrowni wiatrowych.
Z publicznych informacji wynika, że Polska jest dopiero w trakcie opracowania
przepisów regulujących problem elektrowni wiatrowych na terenie kraju i
przewiduje się wprowadzenie dość restrykcyjnych zapisów zwłaszcza w
odniesieniu do lokalizacji elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej.
Planuje się ustanowienie minimalnej odległości od domów na poziomie 10krotnej wysokości elektrowni wiatrowej.
Zaznaczyć należy, że wystarczające jest stwierdzenie chociażby potencjalnego
negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i życie
mieszkańców. Wymóg zastosowania takiej interpretacji wynika dla organu z zasad
ogólnych prawa ochrony środowiska, w szczególności zaś zasady przezorności.
Bowiem zasada ochrony środowiska, stanowi normy prawa ochrony środowiska,
które muszą być uznane za nadrzędne, zaś wynikające z nich rozwiązania winny
być uważane za kryteria interpretacyjne dla całego postępowania. Podstawowym
przesłaniem zasady przezorności z zasadą prewencji, którą kierował się tut. organ
wydając niniejszą decyzję, jest ocena potencjalnych skutków oddziaływania na

środowisko planowanych działań inwestycyjnych oraz podjęcie stosownych
działań, mających na celu minimalizację i kompensację oddziaływania.
Zgodnie z tą zasadą, jeżeli w trakcie przedmiotowej oceny stwierdzony
zostanie brak pewności, co do określonych skutków, należy przyjąć, że one
wystąpią.
W przedmiotowej sprawie w zakresie interpretacji obowiązujących
przepisów organ wziął pod uwagę również wymogi, jakie wynikają dla niego z
obowiązującego w Polsce prawa wspólnotowego. Otóż podkreślić należy, że
zgodnie z art. 174 ust.2 TWE polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska
naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, opierając się właśnie na
zasadzie przezorności. Analizując spełnienie wymogów ochrony środowiska tut.
organ stwierdził, że w przedłożonym raporcie oraz w zebranym materiale
dowodowym, nie wykazano nadrzędnego interesu społecznego, który
przemawiałby za koniecznością realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w
zakresie przedstawionej lokalizacji budowy elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW
w miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś. Można też
stwierdzić, że lokalizacja elektrowni wiatrowej w tak bliskiej odległości od
istniejącej zabudowy mieszkaniowej narusza nadrzędny interes społeczny, jakim
niewątpliwie jest ochrona środowiska, życia i zdrowia, ochrona własności tj.
mieszkań, utrata realnej ich wartości.
W dniu 04.04.2016 r. zawiadomieniem GK.6220.16.13.2014.2015.MCh,
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, stosownie do art. 10 § 1 Kpa. zawiadomił
strony toczącego się postępowania, o zebranych dowodach, materiałach oraz
zgłoszonych żądaniach, dotyczących prowadzonego postępowania przed
wydaniem decyzji oraz poinformował o możliwości zapoznania się z aktami
sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. Przedmiotową informację
strony toczącego się postępowania otrzymały do publicznej widomości na tablicy
ogłoszeń sołectwa Baranówek, Kowalew, Nowa Wieś, tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Pleszew oraz na stronie internetowej bip http://bip.pleszew.pl/ .
Termin wnoszenia uwag obowiązywał do 27.04.2016 r. W wyznaczonym terminie
nie wpłynęły żądania i wnioski.
Z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz analizie
zgłoszonych protestów mieszkańców wsi Baranówek należy stwierdzić, że
wnioskodawca nie przeprowadził dialogu ze społeczeństwem co uniemożliwiło
osiągnięcie kompromisów uwzględniających racje różnych środowisk.
Organ administracyjny uwzględniając złożone protesty a także
argumenty przedstawione na rozprawie administracyjnej przez mieszkańców

miejscowości Baranówek w których dali wyraz swoim obawom, co do
planowanego przedsięwzięcia oraz wyrazili sprzeciw, co do budowy kolejnej
elektrowni wiatrowej w tak bliskiej odległości od zabudowy wsi Baranówek
biorąc pod uwagę cały zebrany w trakcie postępowania administracyjnego
materiał dowodowy doszedł do wniosku, że należy odmówić Wnioskodawcy
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW
w miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś”.
W trakcie prowadzonego postępowania o każdym etapie informowano
strony biorące udział w postępowaniu oraz ogólnie mieszkańców poprzez
wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń miejscowości Baranówek, Kowalew
i Nowa Wieś w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pleszew.pl/
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
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