
 
 

Pabianice dnia 04.11.2008r. 
 

 
Znak 7625-3 /08 
 
 
 

Decyzja Nr  4 /2008  
 
 

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 

 Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 , ust 3 i ust. 4b , art.46a ust.1  ,  art. 48 ust.2 
pkt1 , art. 56 ust.1 , ust.2 pkt 1,2,3, ust.3 , ust.7 oraz  art.57 ust1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 15 lutego 
2008r.r )  oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego /tekst jednolity –Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 107 / z 
póź. zm/ 
 
                                          w y r a Ŝ a m  z g o d ę 
 
 
 na realizację przedsięwzięcia polegającego na :-budowie generatora energii 
wiatrowej o wysokości powyŜej 30 m wraz z urządzeniami do przesyłu energii 
elektrycznej na działkach nr ewid. 12/1 , 26/1 i 493 we wsi Świątniki Gm. 
Pabianice, z uwzględnieniem następujących warunków : 
 
1.Zamontowania generatora o max mocy 100 kW. 
2.Budowa elektrowni wiatrowej o max wysokości wieŜy 29 m i max średnicy śmigieł 21m. 
3. Prowadzenia prac budowlanych w porze dziennej. 
4. Odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy terenów zielonych , po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia. 
5.Oznakowania czerwonym kolorem obracających się łopat śmigieł w celu zapobiegania 
potencjalnym kolizjom z przelatującymi ptakami. 
6.Dotrzymania dopuszczalnego równowaŜnego poziomu dźwięku na obszarach podlegających 
ochronie akustycznej w ciągu doby. 
7.Gospodarowania wytworzonymi odpadami , w szczególności masami ziemi , zgodnie z 
ustawą o odpadach. 
8.Wykonania zabezpieczeń drzew rosnących w pobliŜu wykonywanych robót w trakcie 
prowadzenia inwestycji poprzez podjęcie następujących działań: 
 
. zabezpieczenia systemu korzeniowego przed zagęszczeniem terenu , co ma na celu 
ograniczenie uszkodzeń mechanicznych korzeni –miaŜdŜenia( system korzeniowy 2-3 krotna 
średnica korony lub 2 krotna wysokość drzewa), 
. ograniczenia do minimum prac cięŜkiego sprzętu w obrębie systemu korzeniowego ,w miarę 
moŜliwości uŜyć sprzętu lekkiego w bezpośrednim sąsiedztwie grubszych korzeni ( o średnicy 
ok. 3-5 cm)wykonywać prace ręcznie, 



 
 

. usunięcia drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem po uzyskaniu stosownego 
zezwolenia, 
. stosowania wykopów wąskoprzestrzennych ograniczających do minimum wszelkiego rodzaju 
wykopy w obrębie systemu korzeniowego ,a w razie konieczności zastosowania przecisków. W 
przypadku gdy odległość wykopu od pnia jest mniejsza od odległości około 2 krotnego 
obwodu pnia ; przeciski naleŜy wykonać w taki sposób aby ograniczyć do minimum 
niekorzystne oddziaływanie oraz nie naruszyć stabilizacji oraz statyki drzewa , w 
szczególności : 
-wykopy nie powinny powodować obniŜenia poziomu wody gruntowej po zakończeniu 
inwestycji w obrębie systemu korzeniowego, 
-składowanie materiałów oraz uŜycie środków chemicznych nie powinno odbywać się w 
obrębie bryły korzeniowej, 
- pień oraz konary drzew naleŜy zabezpieczyć w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenia 
mechaniczne, 
- zabezpieczyć wszelkiego rodzaju uszkodzenia.  

    
 
 

Uzasadnienie 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe,, MATARO’’ Karol Mik , Świątniki 11  , 
na podstawie art.  46a.ust1, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska złoŜyło w dniu 
14.05.2008 r. do Wójta Gminy Pabianice  wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na :budowie generatora energii wiatrowej o wysokości powyŜej 30 m 
wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na działkach nr ewid. 12/1 , 
26/1 i 493 we wsi Świątniki Gm. Pabianice . 
 Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach    pismem  znak PPIS-Pb-
ZNS-470/80 /08  z dnia 06.06.2008r. proponuje odstąpić od konieczności  
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko powyŜszej inwestycji.  
 Starostwo Powiatowe w Pabianicach , po dodatkowych wyjaśnieniach ze strony 
inwestora ,  pismem  znak  Oś.7633-37-2/08 z dnia 28.07.2008 r. odstąpiło od 
konieczności  sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na 
środowisko .  
Postanowieniem znak. PPIS-Pb-ZNS-470/98 /08 z dnia 21.08. 2008r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił   środowiskowe  uwarunkowania zgody na 
powyŜszą inwestycję. 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach postanowieniem znak. Oś.7633- 37 -3//08 z 
dnia 22.09.2008r. uzgodniło środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tej 
inwestycji. 
Zgodnie z  art.32 Prawa ochrony środowiska zapewniono  moŜliwość udziału 
społeczeństwa w tym postępowaniu. 
W toku postępowania administracyjnego   nie   wniesiono uwag do powyŜszej 
inwestycji. 
W związku z powyŜszym naleŜało orzec jak w sentencji. 



 
 

Zgodnie z art. 56 ust. 3 Prawo ochrony środowiska charakterystyka całego 
przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  
 Od decyzji niniejszej słuŜy stronom odwołanie do  Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice w terminie 14 
dni od dnia jej otrzymania. 
Otrzymuje: 

1. PPH ,, MATARO’’ Karol Mik , Świątniki 11 
2. Strony postępowania 
3. A/A 

 Do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w  Pabianicach  

       ul. Piłsudskiego 2 
2. Państwowy Powiatowy  
 Inspektor Sanitarny w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12 
    
 


