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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach dzialajac na podstawie art. 77
ust, 1 pkt, 2 i ust. 7 oraz art 78 ust. 1 pkt, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0

udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (1. j. Dz. U. z 20 13r. poz. 1235) w
zwiazku z § 3 ust. 1 ph. 6 lit a i b, rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 201 Or.
w sprawie przedsiewziec rnogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 20] Or. Nr
2] 3, poz. 1397 z pozn. zm.)", po rozpatrzeniu wniosku - pelnornocnika Pana Zbigniewa
Liszewsk iego, dzialajqcego w imieniu inwestora - Gamesa Energia Polska Sp. z o. 0., ul.
Krucza 16/22,00-526 Warszawa, znak: GEP-O]1~OJ/20]1 z dnia 17.01.20]1r. o wydanie
decyzji 0 srodowisk owych uwarunkowaniach, przediozonego przy pisrnie W6jta Gminy
Krasnopol, znak: F'S.7624-1111 z dnia 01.10.20131'. w sprawie wydania opinii przed
wydaniern w/w clecyzji dla przedsiewziecia pod nazwa "Farma elektrowni wiatrowych
>Pierrowizna-: zespol Krasnopol"

postanawia

zaopiniowac negatywnie ww. przedsiewziecie.

Uzasadnienie

W dniu 01.]0.20]3r. (data \VpJYWLl 01.]0.20131'.) z upowaznienia W6jta, Sekretarz
Gminy Krasnopol zwrocil sie do Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w
Sejnach Z wnioskiem 0 wydanie opinii dla przedsiewziecia pod nazwa "Farma elektrowni
wiatrowych >Pietrowizna< zespol Krasnopol" przed wydaniem decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowan iacb.

Zgodnie z art. 77 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 20081'. 0 udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235), organ zasiegajacy opinii
przedlozyl wniosek pelnomocnika Pana Zbigniewa Liszewskiego, dzialajacego w imieniu
inwestora - Gamesa Energia Polska Sp. z o. 0., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, znak:
GEP-OI1-0Jl2011 z dnia 17.01.20111'. 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, inforrnacje 0 braku aktualnego
miejscovvego planu zagospodarowania przestrzennego oraz .Raport 0 oddzialywaniu na
srcdowisko przedsiewziecia pod nazwa Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespol



Krasnopol", opracowany w maju 2013r. przez PROEKO Biuro Projektow i Wdrozen
Proekologicznych, ul. Szymanowski ego 2/12, 80-280 Gdansk.

Ponadto zalaczono rowniez Uchwale Nr XXVIIIJ 90/20J 3 Rady Gminy Krasnopol z
dnia 2 lipca 2013r. \V sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na
odnawialnych zrodlach energii na terenie gminy Krasnopol, ktora to miedzy innymi ustala
minirnalna odleglosc od pojedynczej przemyslowej turbiny wiatrowej wytwarzajqcej energie
z odnawialnych zrodel energii 0 mocy przekraczajacej lOOkW, od zabudowan rnieszkalnych i
siedliskowych wynoszaca 2000 metrow.

Z przedlozonego "Raportu ... " wynika, it. planuje sie budowe siedmiu elektrowni
wiatrowych 0 lacznej maksymalnej mocy znamionowej turbin nieprzekraczajacej 32MW
wraz z pcdlaczeniami kablowymi niskiego i sredniego napiecia porniedzy turbinami i do
glownego punktu odbioru GPO, (linia kablowa podziemna), wykonanie drag i placow
wewnetrznych dla celow serwisowych oraz ewentualnego przystosowania czesci istniejacych
drag na potrzeby transportowe w trakcie realizacji inwestycji. Maksyrnalna, calkowita
wysokosc turbin w stanie wzniesionego smigla nie bedzie przekraczala ok. 190m ponad
poziom terenu ( w tym wysokosc wiezy do 120m, srednica rotora do 140m).

Zaklada sie, iz raczna powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowe farmy
elektrowni wiatrowych .Pietrowizna, zespol Krasnopol (elektrownie wiatrowe i ich place
montazowe, drogi dojazdowe, GPO), wyniesie ok. 6,95ha. Pozostalym terenorn (tymczasowo
zajetyrn na czas budowy np. place manewrowe, oraz trasy przebiegu linii kablowych) po
zakonczeniu etapu budowy przywrocona zostanie funkcja rolnicza.

Planowane lokalizacje elektrowni i stacji transformatorowej znajduja sie poza
ustanowionymi terytorialnymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy 0 ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. F Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.)". Na trasach
przebiegu niektorych polaczen kabJowych SN porniedzy poszczeg61nymi elektrowniami
wystepuje Obszar Chronionego Krajobrazu ,,['ojezicrze Sejnenskie".

Panstwowy Powiaiowy Inspekior Sanitarny VI' Sejnach, dokonal analizy
przeprowadzonycb badan i wniosk6w przedlozonego .Raportu'' pod katem szkodliwego
oddzialywania na zdrowie i zycie ludzi, generowanego przez elektrownie: halasu, w tym
infradzwiekowego (zarowno w porze dziennej, jak i nocnej), prornieniowania
elektromagnetycznego oraz uciazliwosci tak ich, jak: syndrom turbiny, efekt migotania cieni i
refleksow swiatla przy realizacji, jak i pozniejszyrn funkcjonowaniu planowanego
przedsiewziecia \Ai odniesieniu do istniejacej zabudowy mieszkalnej.

Jak wynika z raportu, w trakcie realizacji inwestycji, moze dojsc do krotko trwajacego
(na czas rob6t budowlanych) wzrostu emisji zanieczyszczen (spalin, pylow) i halasu do
srcdowiska zwiazanego z praca sprzetu budowlanego, a takze zwiekszonym ruchem
pojazdow samochodowych dostarczajacych niezbedne materialy budowlane i elementy
elektrowni. Glowne oddzialywanie na srodowisko, na etapie budowy zwiazane bedzie z
robotami ziemnymi (wykonaniem wykop6w pod fundamenty wiez j rowow ~a kable),
przygotowaniem dr6g dojazdowych i tras linii energetycznych. Dojdzie rowniez do
calkowitego wylaczenia czesci dzialek z uzytkowania rolniczego - fundarnenty pod wieze,

Z raportu wynik a, iz planowana odleglosc poszczeg6lnych turbin od najblizszych
zabudowan (zabudowy siedliskowo - mieszkalnej), bedzie wynosic od ok. 400111do ok. 490111.
Tak bardzo mala odleglosc, budzi watpliwosci Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sejnach, pomimo tego, iz z opracowanego raportu nie wynika, ze praca
elektrowni moze powodowac przekroczenia dopuszczalnych poziom6w halasu w porze
dziennej. W pone nocnej jednak w przypadku pracy turbin wiatrowych z maksymalna
moca wystapia przekrnczenia dopuszczalnych wartosci poziomu halasu. W zwiazku z
powyzszym autor raportu zaklada koniecznosc obnizenia mocy akustycznej wszystkich
elektrowni w porze nocnej. Zdaniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach nie jest



to rozwiazanie zapewruajace peine bezpieczenstwo dla zamieszkujacych w bezposrednim
sasiedztwie ludzi. Tym bardziej, iz halas generowany przez elektronie wiatrowe jest halasem
specyficznyrn i zdecydowanie bardziej uciazliwym dla ludzi niz inne zrodla halasu 0 takim
samym natezeniu, (np. samochodowy ruch uliczny, czy tez przelatujace samoloty).
Potwierdza to rowniez v/ pismie Ministerstwa Zdrowia Depariament Zdrowia Publicznego z
dnia 05.03.20131'. znak: MZ-ZP-S-078-25731-3/EM/13 konsultani krajowy w dziedzinie
zdrowia srodowiskowego wypowiadajac si~, ze istniejace uregulowania prawne dotyczace
halasu turbin wiatrowych nie Set wlasciwe dla tego typu halasu z uwagi na fakt, iz halas ten
jest specyficzny ze wzgledu na dorninujaca zawartosc w widrnie czestotliwosciowym
infradzwiekow i dzwiekow 0 niskiej czesiotliwosci oraz tym, ze przy funkcjonowaniu wielu
wiatrakow w jednym miejscu, dzwieki generowane przez nie interferuja ze soba i halas ten
przypomina wowczas specyficzny slyszalny fluktuacyjny szelest/swist, a w pewnych
warunkach moze zawierac tez skladowa tonalna, co znacznie zwieksza jego uciazliwosc.
Ponadto halas wytwarzany przez turbiny wiatrowe jest staly, monotonny i dlugotrwaly. W
efekcie osoby narazone na halas 0 takich cechach oceniaja go, jako zdecydowanie bardziej
uciazliwy niz halas z innych zrodel (przemyslowy czy tez ze srodkow transportu 0 takich
samych poziomach dzwieku). U niektorych os6b wiazac sie z tym moga zaklocenia snu,
uczucie napiecia i stresu, zdenerwowania, a takze depresje. Zatem halas generowany przez
elektrownie wiatrowe ze wzgledu na swoja specyfike jest zdecydowanie bardziej uciazliwy
dla ludzi nil, inne rodzaje halasu.

Na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia Departament Zdrowia Publicznego z dnia
27 lutego 2012r., znak: MZ·-ZP-S-078-21233-13/EMI12 zgodnie z opinia Narodowego
lnstytutu Zdrowia Publicznego -~ Panstwowego Zakladu Higieny, jako jedno z podstawowych
i bezpiecznych dla ludzi rozwiazan przy ewentualnym lokalizowaniu elektrowni, wskazuje sie
wyb6r optymalnie duzych cdleglosci od osiedli i najblizszych zabudowan mieszkalnych. Na
podsiawie przeprowadz.onych wynikow badan naukowych wskazano, ze przy lokalizacji
turbin w odleglosci powyzej 2 krn od zabudowan mieszkalnych liczba skarg dotyczacych
uciazliwosci halasu i wystapienia objawow syndromu turbin wiatrowych, czy choroby
wibroakustycznej jest znikorna. Pansiwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny \\1 Sejnach
rowniez podziela powyzsza opinie. Dlatego tel, przy lokalizacji takich przedsiewziec,
zachowanie odpowiednio duzej odleglosci od zabudowan mieszkalnych bedzie gwarancja
zminirnalizowania potencjalnych uciazliwosci z nim zwiazanych, jak tez dotrzymania
dopuszczalnych narezen poziornu halasu, \1Ii tym infradzwiekowego oraz ograniczeniu do
minimum wplywu ernisji pola elektromagnetycznego i efektu migotania cieni.

W zwiazku z faktern, iz w bezposrednim sasiedztwie zabudowan mieszkalnych
planowana jest budowa 7 elektrowni wiatrowych 1110zna przypuszczac, ze zarowno realizacja,
jak i eksploatacja inwestycji moze negatywnie oddzialywac na srodowisko i zamieszkujacych
v>/ bezposrednim sasiedztwie ludzi z powodu kumulowania sie wszystkich negatywnych
oddzialywan planowanego przedsiewziecia.

PaJ1StwOWY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach po przeanalizowaniu calosci
zalaczonej dokumentacji dotyczacej planowanego przedsiewziecia, biorac pod uwage
lokalizacje inwestycji, wnioski oraz ustalenia zawarte w .Raporcie 0 oddzialywaniu
przedsiewziecia na srodowisko" oraz niezalezne badania i opinie Ministerstwa Zdrowia
Departamentu Zdrowia Publicznego uwaza, iz realizacja powyzszego przedsiewziecia w
przedstawionym wariancie w tak bliskiej odleglosci od zabudowan mieszkalnych moze
niekorzystnie wplywac na zdrowie oraz bye uciazliwa dla zamieszkujacych w sasiedztwie
ludzi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach rnajac na uwadze powyzsze
oraz uprawnienia do wyrazania opinii 0 planowanym przedsiewzieciu wylacznie pod
wzgledem narazenia zdrowia i zycia ludzi nie zas kornpetencje do ustalania jego usytuowania,



dzialajac na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 2 just. 7 oraz art. 78 ust. 1 pkt, 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa W ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2008r. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.)", ktore nakladaja obowiazek wyrazenia opinii przed
wydaniern decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowil jak w sentencji.

Pouczenie

Niniejsza OP1]113 nie podJega zaskarzeniu. Strona moze zaskarzyc przedmiotowe
postepowanie w odwolaniu od decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.
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