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Grodków, dnia 12 kwietnia 2012r. 
GK. III 6220.10.2012.md 

Z A W I A D O M I E N I E  
o postępowaniu w sprawie 

 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                 

z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informuję Ŝe: 
w dniu 12 kwietnia 2012r. na wniosek Pana Roberta Willisch prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
„Willisch Wind Company” ul. Kościuszki 56, 62-100 Wągrowiec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne                 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  pn. budowa 
turbiny wiatrowej „Wiatrak Tarnów Grodkowski 2” w m iejscowości Tarnów Grodkowski na działce 
ewidencyjnej nr 26. 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa farmy wiatrowej w skład której wchodzić będzie jedna turbina wiatrowa 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Turbina wiatrowa „Wiatrak Tarnów Grodkowski 2” zlokalizowana będzie w miejscowości Tarnów Grodkowski,                  
gm. Grodków, powiat brzeski, działka ewidencyjna nr 26. Turbina wiatrowa zostanie posadowiona centralnie                            
w południowej części działki, zgodnie z wymaganiami lokalizacyjnymi dla wiatrowych jednostek wytwórczych. 
Działka na której realizowane ma być przedsięwzięcie zajmuje obszar ok. 9,0ha. Łączna powierzchnia terenu objętego 
inwestycją to ok. 3750m2, w tym: 
1. Droga dojazdowa ok. 70m x 5m = 350m2, 
2. Turbina wiatrowa ok. 40m x 40m = 1600m2, 
3. Plac manewrowy ok. 36m x 50m = 1800m2. 
 Projektowana do budowy elektrownia wiatrowa nie będzie miała wpływu na przestrzenne lub indywidualne 
formy ochrony przyrody, w tym na obszary NATURA 2000 w rozumieniu obowiązującej ustawy  z dnia 16 kwietnia 
2004 o ochronie przyrody. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie przyrody wymienionymi 
zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 
 
NajbliŜszy obszar objęty siecią Natura 2000: 
 
 - Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej, odległość około 1200m. 
Obszar rozciąga się wzdłuŜ Nysy Kłodzkiej od okolic Michałowa do Ptakowic. Główną część stanowią obszary leśne 
połoŜone na zachód od koryta rzeki. Obszar obejmuje płaską dolinę zalewową Nysy Kłodzkiej oraz fragmenty teras 
nadzalewowych. Dolinę wyścielają mady rzeczne podścielone piaskami i Ŝwirami aluwialnymi i wodnolodowcowymi. 
W spągu występują iły mioceńskie. Rzeźba terenu jest płaska, lokalnie zaznaczają się starorzecza i niewielkie obniŜenia 
terenowe. Koryto rzeki jest silnie wcięte w bazę erozyjną. W ostoi przewaŜa dobrze wykształcony grąd 
środkowoeuropejski. Koryto Nysy Kłodzkiej zachowuje naturalny charakter. Ze względu na zwarty charakter siedlisk 
przyrodniczych występujących głównie w lasach i jednocześnie izolację przestrzenną kompleksów zaproponowano 
ostoję w trzech fragmentach. Główny obejmuje kompleksy przyległe do koryta rzecznego wraz z krótkim odcinkiem 
łącznika między nimi wzdłuŜ koryta rzeki. Pozostałe dwa są izolowane i obejmują kompleks leśny koło śelaznej i koło 
Ptakowic.  
 
-  Bory Niemodlińskie, odległość około 14,5km 
Obszar Borów Niemodlińskich jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się na falistej i równinnej 
wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między dolinami Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny 
wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne zbudowane z osadów plioceńskiej sieci rzecznej i iłów mioceńskich, 
urozmaicają zespoły wydm dochodzących do 15 m wysokości, a takŜe bezodpływowe zagłębienia, w których 
zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. Większa część ostoi jest zalesiona, głównie lasami o charakterze 
gospodarczym, wśród których zachowały się liczne fragmenty lasów o charakterze rodzimym. Wśród lasów występują 
duŜe kompleksy stawów z charakterystycznymi dla tych ekosystemów zespołami roślinności i fauny wodno-błotnej. 
Większe kompleksy zbiorowisk łąkowych występują w dolinach rzecznych, w tym Ścinawy Niemodlińskiej i Wytoki 
oraz ich dopływów. Obszar stanowi część duŜego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia, proponowana 
do ochrony jako ostoja siedliskowa, charakteryzuje się bardzo duŜą róŜnorodnością siedliskową, od siedlisk suchych na 
wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. Mozaikowaty charakter siedlisk oraz silne związki funkcjonalno-
przestrzenne między nimi uzasadniają objęcie ochroną większego obszaru niŜ zespołu chronionych dyrektywą UE 
siedlisk przyrodniczych. Jednocześnie charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości występujących 
siedlisk decydują o konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, nie połączonych ze sobą przestrzennie. 
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Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyŜszego przedsięwzięcia jest 
określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki 
zdrowia i Ŝycia ludzi.  
Niniejszym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu 
postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w kaŜdym stadium postępowania.  
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: „budowa turbiny wiatrowej „Wiatrak Tarnów Grodkowski  2” w miejscowości Tarnów Grodkowski na 
działce ewidencyjnej nr 26” jest Burmistrz Grodkowa, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu.   
            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 
199, poz. 1227) informuję, Ŝe akta sprawy moŜna przeglądać, sporządzać z nich notatki i odpisy w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29 i mogą być 
udostępnione zainteresowanym w godzinach pracy urzędu (pokój nr 17). 
Uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy moŜna składać w miejscu wyŜej wskazanym w terminie 21 dni.  
W powyŜszym postępowaniu nie jest przeprowadzane postępowanie transgraniczne.  
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „budowa turbiny wiatrowej 
„Wiatrak Tarnów Grodkowski 2” w miejscowo ści Tarnów Grodkowski na działce ewidencyjnej nr 26” jest 
wiąŜąca w stosunku do decyzji o pozwolenie na budowę dla w/w inwestycji.  
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów  załatwiania sprawy nie wlicza się terminów 
przewidywanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezaleŜnych od organu.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. „Willisch Wind Company” ul. Kościuszki 56, 62-100 Wągrowiec, 
2. Marian Stankowski, Tranów Grodkowski 68, 49-200 Grodków, 
3. Gronkowska ElŜbieta, Tranów Grodkowski 15, 49-200 Grodków, 
4. Marian Birecki, Tranów Grodkowski 23, 49-200 Grodków, 
5.  a / a 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Miłosz Dębowski 
Tel. 077 40 40 315 
 

 
 


