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W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.10.2016 r. skierowane do Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia, a następnie przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska (GDOŚ) w dniu 9.11.2016 roku, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Odnosząc się do Państwa wniosku o podanie dokładnych parametrów technicznych
i lokalizacyjnych realizowanej inwestycji 13 elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie wsi Jasna
Góra na terenie Republiki Czeskiej (farma Vaclavice) przekazuję w załączeniu decyzję
lokalizacyjną z dnia 23.03.2012 (załącznik 1) wraz z tłumaczeniem na język polski
zawierające przedmiotowe dane,
W kwestii podjęcia przez stronę poiską stosownych działań minimalizujących wpływ
przedmiotowej inwestycji na krajobraz i zdrowie mieszkańców Jasnej Góry pragnę
poinformować, że dla farmy wiatrowej Vaclavice procedura w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko (ooś) w kontekście transgranicznym toczyła się w Polsce od dnia 24.07.2009
r. do 28.02.2011 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Bogatynia w ramach procedury z udziałem
społeczeństwa otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
wszelkie informacje o toczącym się postępowaniu z prośbą o udostępnianie informacji na
miejscu w sposób zwyczajowo dostępny oraz na tablśpy ogłoszeń. W ramach procedury
polskie społeczeństwo i organy miały dwukrotnie możliwość zgłaszania uwag do karty
informacyjnej (przełom sierpnia i września 2009 roku) i raportu o oddziaływaniu na
środowisko (przełom kwietnia i maja 2010 roku) dla przedmiotowej inwestycji. Ze strony
społeczeństwa i organów Gminy Bogatynia nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotowej
inwestycji.
Inne polskie organy, m.in. RDOŚ we Wrocławiu w swoich stanowiskach do strony
czeskiej w sprawie przedmiotowej inwestycji zgłaszały uwagi do raportu o oddziaływaniu na
środowisko w kwestii wpływu na zdrowie ludzi w postaci hałasu i efektu stroboskopowego,
oceny efektu skumulowanego z istniejącymi i planowanymi farmami wiatrowymi w
sąsiedztwie oraz sposobu przeprowadzenia oceny wpływu planowanej inwestycji na ptaki i
nietoperze oraz ich korytarze migracyjne. Do przedstawionych analiz w kwestii
oddziaływania na krajobraz w kontekście transgranicznym nie były zgłaszane dodatkowe
uwagi. W opinii Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej z dnia 28.02.2011 r. kończącej
procedurę ooś dla przedmiotowej inwestycji, nałożono obowiązek wykonania na etapie
przygotowywania przedsięwzięcia następujących analiz: opracowania analizy akustycznej i

efektu stroboskopowego z uwzględnieniem zabudowy na terytorium Polski, przeprowadzenia
badań przyrodniczych w okresie całego okresu wegetacyjnego i przekazania ich wyników
stronie polskiej. Strona czeska przekazała dodatkowe analizy w zakresie hałasu i
oddziaływania skumulowanego, które wskazywały brak znaczącego oddziaływania na
terenie Polski (załącznik 4). Ponadto, na etapie funkcjonowania farmy wiatrowej organ czeski
zobowiązał inwestora do wykonania analiz akustycznych, celem określenia ekspozycji na
hałas zabudowy mieszkalnej również na terenie Polski. Nałożony został
obowiązek
wykonania pomiarów wartości infradźwięków przy najbliższej zabudowie mieszkalnej Polski
oraz ocena efektu stroboskopowego. W okresie 5 lat od uruchomienia inwestycji będzie
prowadzony monitoring w zakresie oddziaływania farmy na śmiertelność ptaków i nietoperzy.
Wyniki pomiarów mają zostać przekazane również do GDOŚ.
W przypadku gdyby wykonane pomiary wykazały przekroczenie norm lub znaczące
oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko, będzie to podstawa do nałożenia przez czeskie
organy na inwestora obowiązku ograniczenia negatywnych oddziaływań inwestycji.
W załączeniu przekazuję w formie elektronicznej opinię kończącą procedurę ooś
wydaną przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej w tłumaczeniu na język polski
zawierającą warunki realizacji inwestycji i środki minimalizujące (załącznik 2). Ponadto
przesyłam fragmenty raportu ooś w tłumaczeniu na język polski i dodatkowe opracowania
przekazane po wydaniu opinii końcowej (załącznik 4). Całość dokumentacji w języku
czeskim dostępna jest na stronie internetowej www.cenia.cz/eia pod numerem kodu
MZP274.
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Załączniki w wersji elektronicznej: CD
1. Decyzja lokalizacyjna z dnia 26.03.2012 r. dla farmy wiatrowej Vaclavice w języku
czeskim wraz z wybranymi fragmentami tłumaczeniu na język polski
2. Opinia kończąca procedurę oceny oddziaływania na środowisko wydaną przez
Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej w dniu 28.02.2011r. w tłumaczeniu na
język polski
3. Części raportu oceny oddziaływania na środowisko dla farmy wiatrowej Vaclavice w
tłumaczeniu na język polski
4. Wyniki dodatkowych analiz w zakresie wpływu inwestycji na ptaki i nietoperze, hałasu
i oddziaływania skumulowanego w zakresie hałasu.

