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WEZWANIE 

 
 W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zmierzającym do 
wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy 
Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 
max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo powiat płoński na działkach 
oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo oraz otrzymanym wezwaniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-
II.4242.278.2014.UW z dnia 01 września 2014 roku (data wpływu do Urzędu 04 września 
2014 roku) wzywam do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko (zwanego w 
treści wezwania raportem ooś) dla przedmiotowej inwestycji w zakresie ochrony przed 
hałasem o następujące kwestie: 
 

1) z treści raportu ooś wynika, Ŝe w ramach realizacji planowanej inwestycji przewiduje się 
budowę 1 elektrowni wiatrowej oraz podwyŜszenie istniejącej elektrowni wiatrowej do 
wysokości 76 m – w związku obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu naleŜy wykonać dla 
najbardziej niekorzystnych warunków, tj. przy uwzględnieniu maksymalnej mocy nominalnej, 
minimalnej wysokości zawieszenia turbiny, maksymalnej średnicy wirnika oraz maksymalnej 
mocy akustycznej; obliczenia naleŜy wykonać dla G=0; ww. parametry elektrowni naleŜy 
przedstawić w treści raportu ooś; 

2) naleŜy wyjaśnić, dlaczego izolinie poziomów hałasu dla pory dnia i nocy (dla obydwu 
wariantów obliczeniowych) nie rozkładają się od źródeł jakimi są elektrownie wiatrowe EW1 
i EW2, ale ją przecinają; dodatkowo naleŜy wyjaśnić róŜnicę między ww. rysunkami (str. 54-
55 i 57-58 raportu ooś), a rysunkiem przedstawionym w załączniku nr 2; 

3) naleŜy przedłoŜyć karty charakterystyki turbin wiatrowych przyjętych do analizy 
rozprzestrzeniania się hałasu z wyszczególnieniem poziomu mocy akustycznej przy danych 
prędkościach wiatru. 

Przedmiotowe uzupełnienia naleŜy dostarczyć do tutejszego Urzędu w nieprzekraczalnym 
terminie do 16 września 2014 roku. W przypadku braku moŜliwości dotrzymania wyznaczonego 
terminu proszę o pilne wskazanie na piśmie innego terminu złoŜenia wyjaśnienia. Uzupełnienie naleŜy 
złoŜyć w trzech egzemplarzach zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej na informatycznym 
nośniku danych. 

Nieuzupełnienie w terminie wskazanym w piśmie lub niewskazanie innego terminu złoŜenia 
uzupełnienia spowoduje rozpatrzenie sprawy na podstawie dotychczas przedłoŜonych informacji. 
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