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   Psurze, 13 maja 2016 r. 
    
   

 
 
Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska  
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
 
za pośrednictwem 
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi   

  ul. Traugutta 25 

  90-113 Łódź 

  

 

ODWOŁANIE 

od decyzji Nr 7/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.32.2015.MŁ.47, którą Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia 

określonego przez wnioskodawcę nazwą Zespół Elektrowni Wiatrowych "Park Krzyżanów II" 

w wariancie inwestorskim, zlokalizowanego na terenie gmin Kutno i Krzyżanów w powiecie 

kutnowskim. 

 

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 23) – dalej K. p. a. – oraz art. 44 ust. 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 2016 r., poz. 353) – dalej ooś – wnoszę 

o uchylenie w całości decyzji Nr 7/2016 Regionlanego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 

28 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.32.2015.MŁ.47, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla 

przedsięwzięcia określonego przez wnioskodawcę nazwą Zespół Elektrowni Wiatrowych "Park 

Krzyżanów II" w wariancie inwestorskim, zlokalizowanego na terenie gmin Kutno i Krzyżanów 

w powiecie kutnowskim, jako niezgodnej z prawem. Wyżej wymienionej decyzji zarzucam naruszenie 
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przepisów art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 89 K. p. a. oraz  art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 pkt 4, 6, 7 i 8, 

art. 62, art. 66 ust. 1 pkt 5, art. 66 ust. 1 pkt 7, art. 80 ust. 2 , 82 ust. 2 ustawy ooś. 

Uzasadnienie: 

 Wnioskiem z 10 lipca 2015 r. WINDPROJEKT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Pięknej 24/26A, reprezentowany przez Wojciecha Poturalskiego, wystąpił o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych "Park 

Krzyżanów II" polegającego na budowie jedenastu wolnostojących elektrowni wiatrowych, w tym 

5 turbin o mocy znamionowej do 3,3 MW każda na terenie gminy Kutno, 6 turbin o mocy znamionowej 

do 3,5 MW każda na ternie gminy Krzyżanów, wraz z infrastrukturą drogową stałą i tymczasową, w skład 

której wchodzą: drogi dojazdowe do turbin wiatrowych wraz z zjazdami do dróg publicznych, place 

manewrowe oraz tymczasowe: powierzchnie montażowe, miejsca składowania poszczególnych 

elementów konstrukcji itp. tworzone na czas budowy urządzeń, oraz infrastrukturą przyłączeniową - 

kable teletechniczne (telekomunikacyjne wraz z kablami elektroenergetycznymi SN doziemnymi 

i przewodem wyrównawczo-uziemiającym łaczącym turbiny wiatrowe z projektowanym miejscem 

przyłączenia do KSE oraz do 11 stacji kontenerowych z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną.  

 Postanowieniem z 13 października 2015 r. znak: WOOŚ-I.4210.32.2015.MŁ.16, nakładającym 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

oraz ustalającym zakres raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przesądził o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu. W związku z powyższym zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy ooś przed 

wydaniem decyzji wymagającej udziału społeczeństwa organ bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej 

wiadomości informacje m.in. o organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do 

wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu 

składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania oraz organie 

właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Uwidocznione na stronie BIP Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi ogłoszenie z 14 grudnia 2015 r. znak: WOOS-I.4210.32.2015.MŁ.21, uchybia 

ww. wymaganiom określonym w przepisach prawa. Ponadto zwracam uwagę, że w aktach sprawy 

powinny znaleźć się potwierdzenia ogłoszenia informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie 

organu oraz w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach właściwych ze względu 

na przedmiot postępowania tj. w dzielnicach Sklęczki i Łąkoszyn w gminie miejskiej Kutno, 

w miejscowościach Nagodów, Julinki, Strzegocin, Leszno, Marianki i Stanisławów w gminie wiejskiej 

Kutno, w miejscowościach Wojciechowice, Wierzyki, Wały i Kuchary w gminie Krzyżanów oraz 

w miejscowości Józinki i Anusin w gminie Witonia. Z kolei z ogłoszenia z 23 lutego 2016 r. znak: WOOS-

I.4210.32.2015.MŁ.38 wynika, że nie zostało ono uwidocznione na terenie gminy Witonia. Jednocześnie 
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nie można za wystarczające uznać obwieszczenia z 23 lutego 2016 r. znak: WOOS-I.4210.32.2015.MŁ.41, 

mimo iż było skierowane do mieszkańców gminy Witonia, gdyż uwidocznione było jedynie przez 14 dni. 

Tym samym społeczeństwo gminy Witonia zostało pozbawione pełnej informacji, jaką gwarantuje art. 33 

ustawy ooś. 

 Obowiązek zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji 

publicznej jest bezsporny. Nieprawidłowo ustalony krąg stron postępowania, narusza procedurę 

administracyjną określoną w art. 28 K. p. a. w związku z art. 145 § 1 pkt 4 K. p. a., a tym samym stanowi 

podstawę do uchylenia rozstrzygnięcia organu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Łodzi z dnia 27 września 2011 r. II SA/Łd 622/11, LEX nr 966519; Jaśkowska Małgorzata, Komentarz 

aktualizowany do art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Jaśkowska Małgorzata, Wróbel 

Andrzej, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, LEX/el., 2012). 

 Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zarzucam wadliwe sformułowanie 

warunków określonych w pkt 2 lit. i i l jako wzajemnie wykluczające się. Z kolei warunki określone m.in. 

w pkt 2 lit. m, lit. p, lit. r poprzez zastosowanie określeń takich jak: „do niezbędnego minimum”, „środki 

minimalizujące”, „poza sezonem”, „okresowo” czy „ograniczające” są nieprecyzyjne, wieloznaczne 

i nieweryfikowalne. Celem postępowania, w którym wydaje się decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest możliwie jak najlepsze zabezpieczenie środowiska przed negatywnym 

oddziaływaniem inwestycji. Z tego względu postanowienia tego rodzaju decyzji powinny być 

sformułowane w sposób jasny i konkretny (wyrok NSA, sygn. II OSK 2319/10).  

 Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Turbiny od EW1 do EW6 

zaplanowane są na terenie gminy Krzyżanów, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Uchwałą Nr XXVI/219/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów (Dz. Urz. 

Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 3002). Z kolei turbiny od EW7 do EW11 zaplanowano na terenie gminy Kutno 

objętym miejscowym planem zagospodarowania uchwalonego Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Gminy 

Kutno z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kutno (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r., poz. 2537). W raporcie w tabeli nr 7 i 8 

podano powierzchnię terenów oznaczonych w miejscowych planach symbolem EW, a więc 

przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych. 
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numer turbiny 

powierzchnia terenu 
oznaczonego w mpzp 

symbolem EW  
[m2] 

powierzchnia wyłączona na stałe - etap 
eksploatacji  

wg. charakterystyki przedsięwzięcia stanowiącej 
obligatoryjny załącznik do skarżonej decyzji 

[m2]  

EW1 ok. 2 760 ok. 15 282 

EW2 ok. 2 820 ok. 8 481 

EW3 ok. 2 750 ok. 2 686 

EW4 ok. 2 750 ok. 2 705 

EW5 ok. 2 800 

EW6 ok. 2 670 
ok. 10 913 

EW8 ok. 2 880 ok. 3 175 

EW7 ok. 2 930 

EW9 ok. 2 950 

EW10 ok. 2 960 

ok. 18 690 

EW11 ok. 3 030 ok. 3 285 

 Z powyższego zestawienia widać, że planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne z założeniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Także wskazana w skarżonej decyzji lokalizacja 

fundamentów turbin wraz z placami manewrowymi, stacjami kontenerowymi i drogami wewnętrznymi 

jednoznacznie świadczy o niezgodności inwestycji z obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.  

nr turbiny 
nr działek 

oznaczonych 
symbolem EW 

nr działek oznaczonych 
symbolem KDWe 

nr działek (położenie fundamentu 
turbiny wraz z placem manewrowym, 

stacjami kontenerowymi i drogami 
wewnętrznymi) wg skarżonej decyzji 

EW1 37 
37, 34, 33, 32, 25, 24/1, 
24/2, 24/4, 23 

37, 33, 34, 32, 25, 24/1, 24/2, 24/4, 23, 
38 

EW2 22/1, 23 23, 24/4 22/1, 23, 24/4, 24/5, 24/3, 26, 29, 30 

EW3 79 79 79 

EW4 119 116 116 

EW5 16 
16, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 71, 
72 

EW6 73 

16, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, 72 

73, 56 

EW7 7 7, 9 7, 9 

EW8 1/3 1/3, 8, 9 1/3, 8, 9 

EW9 7 7, 8, 9 7, 8, 9 

EW10 7 7, 8, 9 7, 8, 9 

EW11 23/1 22/1, 23/1 22/1, 23/1 
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EW1 - działka nr 38 z obrębu Wojciechowice w mpzp gminy Krzyżanów oznaczona jest symbolem R - 

tereny rolne i częściowo WS - tereny wód powierzchniowych.  

EW2 - w raporcie wskazano, że działki nr 24/5 i 24/3 z obrębu Wojciechowice oznaczone są symbolem 

KDWe z mpzm z 2014 r., tymczasem z załącznika graficznego do przedmiotowego mpzp wynika, 

że działki te są poza planem. Działki nr 26 i 30 oznaczone symbolem KD - ulice i drogi dojazdowe, działka 

nr 29 oznaczona jest symbolem 1.RP.11 - tereny upraw polowych.  

EW5 - działki nr 57, 71 i 72 z obrębu Kuchary oznaczone są symbolem R - tereny rolne.  

Natomiast zgodnie § 22 mpzp gminy Krzyżanów z 2014 r. podstawowym przeznaczeniem terenów 

oznaczonych symbolem od 1.EW do 7.EW jest lokalizacja elektrowni wiatrowych, a uzupełniającym - 

lokalizacja urządzeń elektroenergetycznych podziemnych związanych z funkcjonowaniem elektrowni 

wiatrowych, lokalizacja sieci telekomunikacyjnych podziemnych związanych z funkcjonowaniem 

elektrowni wiatrowych oraz lokowanie dróg wewnętrznych (niepublicznych) do obsługi elektrowni 

wiatrowych wraz z placami manewrowymi. Ponadto do skomunikowania terenów oznaczonych 

symbolami EW z istniejącymi drogami służą tereny oznaczone symbolem KDWe. Z powyższego wynika, 

że lokalizowanie inrastruktury związanej z funkcjonowaniem elektrowni na obszarach objętych 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dozwolone jest tylko na terenach oznaczonych 

symbolem EW.  

 W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach raport 

o oddziaływaniu na środowisko pełni istotną rolę. Waga raportu w postępowaniu dotyczącym 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, jak się podkreśla w orzecznictwie sądowo-

administracyjnym jest niebagatelna, ponieważ stanowi on podstawowy dokument, na którym opiera się 

organ wydając decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy. Tym samym raport winien być rzetelny, spójny 

i wolny od niejasności i nieścisłości. Zaaprobowanie przez organy, na jakimkolwiek etapie postępowania 

raportu co do którego istnieją wątpliwości i brak podjęcia próby wyeliminowania wadliwości, poprzez 

chociażby szczegółowe uzasadnienie stanowiska stanowi naruszenie przepisów postępowania w stopniu 

znacznym, mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. To że przedmiotowy raport nie był właściwie 

przygotowany świadczy liczba wezwań wnioskodawcy do jego uzupełnienia, co wskazywałoby na 

większą determinację organu niż wnioskodawcy do wydania skarżonej decyzji roztrzygającej na korzyść 

inwestora. Zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym 

w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni 

z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

W przedmiotowym postępowaniu wnioskodawca był pięciokrotnie wzywany do uzupełnienia braków 

formalnych. Dwukrotnie na podstawie ww. przepisu: wezwaniem z 21 lipca 2015 r. znak: WOOS-

I.4210.32.2015.MŁ, wezwaniem z 24 listopada 2015 r. znak: WOOŚ-I.4210.32.2015.MŁ.19, oraz 
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trzykrotnie na podstawie art. 50 § 1 K.p.a. (mimo, iż organ stwierdził braki formalne w materiale 

dowodowym): wezwaniem z 7 stycznia 2016 r. znak:  WOOŚ-I.4210.32.2015.MŁ.32, wezwaniem 

z 4 lutego 2016 r. znak:  WOOS-I.4210.32.2015.MŁ.33 i wezwaniem z 15 lutego 2016 r.  znak: WOOS-

I.4210.32.2015.MŁ.36. Mimo wezwań do uzupełnień i wyjaśnień przedmiotowy raport zawiera wiele 

błędów i braków. 

 Między innymi na str. 229 raportu wskazano, że zagrożenie wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko oraz ludzi generatorów prądu stanowiących źródło niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego zostało maksymalnie ograniczone, czego dowodem miałoby być 

umieszczenie generatorów w gondoli turbiny znajdującej się na wysokości min. 92 m n.p.m. Informacja 

ta została bezkrytycznie powielona w uzasadnieniu skarżonej decyzji (str. 53). Z map wysokościowych 

terenu na którym planowana jest inwestycja (także str. 272 raportu) wynika, że teren kształtuje się na 

poziomie 100 - 120 m n.p.m., w związku z czym trudno sobie wyobrazić w takim miejscu siłownię 

wiatrową z gondolą na wysokości 92 m n.p.m. 

 Artykuł 66 ust. 1 pkt  5 ustawy ooś wskazuje jeden z obligatoryjnych elementów jaki powinien 

zawierać zgodny z prawem raport, a zatem opis analizowanych wariantów, w tym wariantu 

proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. W raporcie wskazano dwa 

warianty realizacji przedsięwzięcia: wariant realizacyjny i racjonalny wariant alternatywny, natomiast 

jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska wskazano wariant realizacyjny i tylko w stosunku do niego 

przedstawiono uzasadnienie wyboru. Ustawa ooś wymaga uzasadnienia wyboru także dla racjonalnego 

wariantu alternatywnego. 

 W myśl art. 66 ust. 1 pkt 7 lit c ustawy ooś raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko powinien zawierać uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, 

ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na dobra materialne. Raport złożony 

przez inwestora nie zawiera tego elementu. 

 Przeprowadzając ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ powinien 

przeanalizować i ocenić bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz 

zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, a także 

wzajemne oddziaływanie między ww. elementami - art. 62 ust. 1 ustawy ooś. Z uzasadnienia skarżonej 

decyzji wynika, że organ nie przeprowadził pełnej analizy i oceny oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko. Kwestia zdrowia ludzi została potraktowana lakonicznie. Organ 

ograniczył się jedynie do zacytowania stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kutnie zawartego w piśmie z 3 marca 2016 r. znak: PPIS.ZNS.EM.482.3.16. Fakt braku przepisów 
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prawnych regulujących kwestię wpływu infradźwięków na środowisko i zdrowie ludzi nie przesądza 

o braku takiego wpływu.  

 Jednym z kluczowych zagadnień związanych z przedmiotową inwestycją jest emitowanie przez 

siłownie wiatrowe hałasu infradźwiękowego. Infradźwięki wytwarzane przez wiatraki prądotwórcze są 

niesłyszalne dla ludzkiego ucha i mogą rozchodzić się w promieniu nawet kilku kilometrów. Ujemne 

skutki oddziaływania na organizm ludzki fal infradźwiękowych wytwarzanych przez wiatraki 

prądotwórcze potwierdzają międzynarodowe zespoły naukowców. Fale mogą powodować: 

mikropęknięcia w oskrzelach, zgrubienia serca, niszczenie obszarów mózgu, napady padaczkowe, które 

mogą prowadzić do ślepoty, zaburzenia równowagi, brak snu, bóle głowy, spadek wydajności pracy. 

Infradźwięki mogą wywoływać drgania rezonansowe ludzkich organów takich jak: klatka piersiowa, 

przepona brzuszna, organy trawienne. Chwilowe oddziaływanie fal powoduje trudności w oddychaniu, 

a dłuższe poddawanie się oddziaływaniu infradźwięków powoduje zaburzenia układu trawiennego. 

Podobnie jak przy spożyciu większej ilości alkoholu infradźwięki powodują zachwiania równowagi, 

trudności w skupieniu się, zmniejszenie ostrości widzenia oraz zmniejszenie refleksu. Infradźwięki przy 

odpowiednim poziomie ciśnienia akustycznego mogą oddziaływać powodując zaniepokojenie, nudności 

itp.  

 Ochrona przed infradźwiękami jest niemożliwa ze względu na znaczne długości fal 

infradźwiękowych, dla których betonowe ściany, przegrody, ekrany i pochłaniacze akustyczne są 

nieskuteczne. Fale infradźwiękowe są wzmacniane na skutek rezonansu pomieszczeń, elementów 

konstrukcyjnych budynków lub całych obiektów. Hałas nisko-częstotliwościowy – zawiera również 

składowe słyszalne, czyli „buczenie” – i infradźwiękowy, powodujący wyżej wymienione choroby.  

Infradźwięk działa niebezpiecznie nawet powyżej 10 kilometrów (poprzez bardzo długie fale). 

 Zgodnie z PN-N-01338 hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany 

przez: 

• równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G 

odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego 

w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu 

infradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach 

w  tygodniu); 

• równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G 

w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy. 

Dopuszczalne wartości wynoszą odpowiednio 102 dB i 86 dB.  

 W tym miejscu należy podkreślić, że ww. wartości dotyczą 8-godzinnego dnia pracy, natomiast 

okoliczni mieszkańcy (rolnicy dla których miejsce zamieszkania jest też miejscem pracy) i zwierzęta 
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hodowlane będą narażeni na oddziaływanie infradźwięków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Bez możliwości skutecznej przed nimi ochrony. 

 Jedyną skuteczną ochroną okolicznych mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem 

przedmiotowej siłowni wiatrowej byłoby ograniczenie jej pracy do 8 godzin dziennie w dni robocze, pod 

warunkiem, że emitowany przez nią hałas infradźwiękowy nie przekracza ww. dopuszczalnych wartości. 

Jednakże w skarżonej decyzji nie zawarto warunku ograniczającego pracę przedmiotowej siłowni 

wiatrowej. 

 Na stronie internetowej www.pzh.gov.pl Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - 

Państwowego Zakładu Higieny w dniu 8 marca 2016 r. zostało opublikowane stanowisko w sprawie farm 

wiatrowych, z którego jednoznacznie wynika, że farmy wiatrowe zlokalizowane w zbyt bliskiej odległości 

od zabudowań przeznaczonych na pobyt stały ludzi mogą mieć negatywny wpływ na komfort życia i stan 

zdrowia mieszkańców żyjących w ich sąsiedztwie. W podsumowaniu Instytut zaleca 2 km, jako 

minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań. Planowane przedsięwzięcie zakłada 

ustytuowanie 4 turbin w odległości poniżej 0,5 km od zabudowy mieszkalnej. 

 Zarówno inwestor, jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi nie pochylili się nad 

kwestią oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na dobra materialne. Nie przeanalizowano 

chociażby wpływu realizacji inwestycji na wartość okolicznych nieruchomości, na uwilgotnienie gleby 

okolicznych pól uprawnych czy też wpływu na jakość odbioru fal radiowo-telewizyjnych, sieci GSM czy 

GPS. Natomiast określenie wpływu budowy farmy wiatrowej na krajobraz, jako ciekawe urozmaicenie 

terenu, może pochodzić tylko od osoby związanej z terenem inwestycji tylko na etapie pisania raportu. 

Bliska obecność farmy wiatrowej nie stanowi atrakcji na rynku nieruchomości, a wręcz zniechęca 

potencjalnych nabywców. 

 Problem tzw. stepowienia terenów w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych jest w przedmiotowym 

przypadku bardzo istotny, gdyż teren inwestycji odznacza się deficytem wodnym co zauważa autor 

raportu na str. 73, 166 i 261. Jest to obszar o najmniejszym w kraju opadzie atmosferycznym (poniżej 

550 mm na rok). Tak więc dopuszczenie dodatkowego czynnika ograniczającego uwilgotnienie gleb, na 

terenach użytkowanych rolniczo, dla których woda jest elementem determinującym wielkość i jakość 

plonów, jest co najmniej nieroztropne. 

 Ponadto z raportu wynika, że turbina EW11 zlokalizowana będzie 66 m od drogi powiatowej, 

natomiast turbina EW3 - 60 m od drogi gminnej, przy czym odległość mierzona od krawędzi zataczanego 

przez łopaty wirnika koła do najbliżej zlokalizowanej drogi o charakterze publicznym wynosi 

odpowiednio 11 m i 5 m - str. 17 raportu. Z kolei na stronach 269 i 270 raportu opisano problem 

wyrzucania lodu w wyniku oblodzenia łopat turbiny. Z przedstawionych danych wynika, że dla 

planowanych siłowni w gminie Krzyżanów maksymalna teoretyczna odległość na jaką może być 
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wyrzucany lód wynosi 415,5 m a dla siłowni przewidzianych w gminie Kutno - 426 m. Natomiast 

oszacowana bezpieczna odległość wynosi odpowiednio 276 m i 285 m. Poniżej bezpiecznej odległości 

planowana jest turbina EW4 - 228 m od drogi gminnej. Tak więc w przypadku 3 turbin zagrożenie 

wynikające z rzucania lodem jest realne. Autor operatu wskazuje, że część turbin dostępnych na rynku 

wyposażona jest w czujniki oblodzenia lub system ogrzewania łopat, jednakże nie wiadomo czy 

przedmiotowe turbiny będą posiadały takie oprzyrządowanie.  

 W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje 

i ocenia oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane 

oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami - art. 62 ust 2 ustawy ooś. Planowane 

przedsięwzięcie ma być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000: PLB100001 

Pradolina Warszawsko-Berlińska i PLH10006 Pradolina Bzury-Neru - str. 167 i 173 raportu. Przy czym 

przedstawienie wpływu inwestycji w rozbiciu na siłownie zlokalizowane na terenie gminy Kutno i gminy 

Krzyżanów, nie jest właściwe, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że analizując to zagadnienie należy 

także uwzględnić oddziaływanie skumulowane. Na str. 114 raportu przedstawiono rozkład głównych 

kierunków lotu ptaków wykazanych na badanej powierzchni, z którego jednoznacznie wynika, że celem 

są tereny obszaru Natura 2000. Z kolei na str. 267 raportu uwidoczniono tylko 6 turbin planowanych na 

terenie gminy Krzyżanów. Rozłączne potraktowanie przez autorów raportu kwestii oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko stoi w sprzeczności z istotą postępowania ocenowego. Nie ulega 

wątpliwości, że farmy wiatrowe stanowią barierę zarówno dla ptaków migrujących, jak i dla nietoperzy, 

tak więc niezwykle istotne jest rzetelne przeanalizowanie tego zagadnienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem istniejących i innych planowanych w okolicy turbin wiatrowych. Z przedstawionej na 

str. 311 raportu inwentaryzacji wynika, że w promieniu 10 km istnieje 14 turbin wiatrowych i planowana 

jest budowa kolejnych 19. 

 W związku z powyższym zaskarżonej decyzji zarzucam nieuzasadnione orzeczenie o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy ooś organ stwierdza konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę szczególnie w sytuacji, gdy istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na 

obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich 

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,  w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy 

ochrony przyrody. 

 W ramach udziału społeczeństwa wpłynęło bardzo dużo uwag i wniosków, których treść 

jednoznacznie wskazuje na społeczny brak akceptacji dla planowanej inwestycji. Przy czym zwracam 

uwagę, że sprzeciw nie pochodzi od osób niemających pojęcia o skutkach bliskiego sąsiedztwa tego 
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rodzaju inwestycji. W okolicy znajduje się 14 pracujących turbin wiatrowych o porównywalnych 

parametrach, tak więc mieszkańcy gminy Krzyżanów i Kutno mają pełną świadomość konsekwencji 

realizacji przedmiotowej farmy. W związku z powyższym organ I instancji powinień zgodnie z art. 89 § 2 

K.p.a. przeprowadzić rozprawę administracyjną w celu uzgodnienia sprzecznych interesów stron. 

 Reasumując wnoszę o uchylenie decyzji Nr 7/2016 Regionlanego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.32.2015.MŁ.47, ustalającej środowiskowe 

uwarunkowania dla przedsięwzięcia określonego przez wnioskodawcę nazwą Zespół Elektrowni 

Wiatrowych "Park Krzyżanów II" w wariancie inwestorskim, zlokalizowanego na terenie gmin Kutno 

i Krzyżanów w powiecie kutnowskim, w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 

organ I instancji z uwzględnieniem wyeliminowania uchybień proceduralnych, uzupełnienia 

postępowania wyjaśniającego i przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. 
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