
URZĄD GMINY 
w Smykowie 

26-212 Smyków, pow. koneeki 
woj świętokrzyskie 

tal/fax 0-41 373-91-84 (11) 

Protokół  z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa z dnia 29 stycznia 2016r. Dla 
przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  
w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" 

Miejsce rozprawy —Urząd Gminy w Smykowie, Smyków 91, 26 —212 Smyków, sala konferencyjna, 
rozpoczęta o godzinie 9.30 — zakończona o godzinie 11.50 — rozprawa rejestrowana w zapisie audio. 

Cel — potrzeba uzgodnienia interesów stron, a w szczególności ustosunkowanie się  Inwestora do 
uwag wniesionych do raportu oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji, wniesionych przez 
mieszkańców gminy Smyków. 

Osoby na rozprawie: 
Mieszkańcy — lista osób obecnych na rozprawie stanowi załącznik Nr 1 do protokołu, 
Prezes Firmy Energia Horyzonty Sp. z o.o. — Mariusz Kos, 
Prowadzący rozprawę  — Magdalena Szwarc 
Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa — Beata Jarzyńska 

Uczestników rozprawy przywitał  -Wójt Gminy Smyków Józef śliz 

Dzień  dobry Państwu. 
W dniu dzisiejszym w kolejnej sprawie administracyjnej dotyczącej procedury 

umożliwiającej budowę  elektrowni wiatrowej na terenie gminy Smyków w miejscowości Przyłogi. 
Szanowni Państwo spotkałem się  z Państwem na zebraniu wiejskim w Przyłogach w świetlicy, 

które odbyło się  w miesiącu grudniu ubiegłego roku. Wówczas chciałem się  zorientować, jaka jest 
sytuacja, jakie jest Państwa podejście, co do dalszego procedowania decyzji w sprawie realizacji tego 
przedsięwzięcia. Chciałem Państwu przekazać, że przyszły Inwestor przyjrzał  się  terenom, które 
w naszym studium zagospodarowania przestrzennego gminy są  zaznaczone, jako tereny 
przeznaczone pod budownictwo mieszkańców. Chodzi o obszary wzdłuż  drogi prowadzącej do 
Przyłóg w pasie 70 m na prawo i lewo tej drogi tzw. gościńca. Przyszły inwestor Energia Horyzonty 
postanowił  zmniejszyć  zakres przedsięwzięcia w ten sposób, aby oddziaływanie elektrowni 
wiatrowych nie oddziaływało na te tereny pod budownictwo. Ja o tym Państwu mówiłem jak do tego 
podejdziecie, czy już  po tych zmianach będzie zrozumienie, że na te tereny nie będzie oddziaływać  
to przedsięwzięcie. Inwestor zrezygnował  z jednego wiatraka, obniżył  moc turbiny i wysokość, czyli 
ubiega_się  o możliwość  realizacji przedsięwzięcia dla dwóch wiatraków. 

Wywnioskowałem z dyskusji, że definitywnie jesteście na nie. Nie chcecie Państwo żeby tam 
znajdowały się  elektrownie wiatrowe. Zatem tak jak obiecałem, dokąd to tylko będzie możliwe to 
będę  z Państwem i takie działania będę  podejmował, żeby nie zaszkodzić  gminie, nie narazić  gminy 
na jakiekolwiek straty z tytułu podejmowania przeze mnie decyzji. Z tego spotkania 
wywnioskowałem, ze nie ma zgody od Państwa na jakiekolwiek tam zrealizowanie tego typu 
inwestycji. W związku z powyższym, korzystając z takich możliwości i uprawnień, o których na 
zebraniu poinformowałem, ze w miesiącu styczniu doprowadzimy do takiego spotkania tj. rozprawy 
administracyjnej, która jest mocno umocowana w prawie administracyjnym, które obowiązuje 
jednostki samorządowe. Data ta przypadła na dzień  dzisiejszy, żeby Państwa wysłuchać. Poprosiłem 
również  przyszłego Inwestora Energia Horyzonty, który postara się  dzisiaj odpowiedzieć  jak w tej 
sytuacji realizować  inwestycję, kiedy jest ogromne niezadowolenie i niechęć  mieszkańców. Gdybym 
ja się  znalazł  w podobnej sytuacji jak Inwestor, pewnie zapadłbym się  pod ziemię  i nie robił  nic 
przeciwko ludziom. 

Szanowni Państwo żebyście nie byli srodzy, do władz samorządowych do wójta, że teraz się  
obudził, a co było wcześniej to informuję, że takie jest prawodawstwo w Polsce. Wójt musi być  
strażnikiem prawa, tak z zakresu ochrony środowiska jak i prawa budowlanego, które być_może 



również  zostanie użyte, jeśli dalej potoczą  się  sprawy nie po naszej myśli. Mam na myśli Państwa. 

Szanowni Państwo firma wykonała wszystkie prace, które są  wymagane dotychczas z zakresu 

ochrony środowiska. Zmniejszyli, poobliczali wszystkie dokumenty zostały zrobione, które przez 

gminę  przechodzą  i dalej są  przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Końskich 
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Po zmianach, czyli pozostawieniu tego 
pasa wzdłuż  drogi do Przyłóg bez oddziaływań, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Kielcach w zaakceptował  i przyjął  te opracowania, jako wystarczające, uznał, że są  zgodne 
z przepisami z zakresu ochrony środowiska. To miało miejsce na koniec grudnia. Po tygodniu 
otrzymaliśmy postanowienie z Sanepidu, który też  zaopiniował  to opracowanie pozytywnie. Czyli 
przyjął, że te wyliczenia, ten raport ooś  jest zgodny z prawem, które obecnie obowiązuje w Polsce. 
Wiemy, że jest dużo niedociągnięć  w prawie, że oczekiwania mieszkańców są  inne. Słychać, co się  
dzieje w kraju, jakie są  protesty i niezadowolenie mieszkańców, jeśli w ich sąsiedztwie zaczynają  się  
pojawiać  tego typu zamierzenia realizacji tego typu inwestycji. Takie duże niezadowolenie 
mieszkańców ma miejsce też  na terenie naszej gminy. 

Szanowni Państwo jest w procedurze administracyjnej taki argument niezadowolenie 
i protesty mieszkańców i ta kwestia, że te wszystkie opracowania zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez organy uzgadniające, które pracują  na podstawie obowiązującego prawa w Polsce. Mieszkańcy 
okolicznych miejscowości są  niezadowoleni w obawie o szkodliwość  tego przedsięwzięcia 
w przyszłości. Jesteście Państwo przedstawicielami tych mieszkańców i z Trawnik, Przyłog 
i z Piasków ICrólewieckich. Zatem co ja dalej mogę  zrobić  chcę  usłyszeć, nie musicie mnie Państwo 
mnie przekonywać, bo ja doskonale wiem, jakie są  oczekiwania. Z drugiej strony chcę  Państwu dać  
do zrozumienia, że osoba pełniąca funkcję  wójta musi jakoś  pogodzić, a tu w tej sytuacji jest woda 
z ogniem. Pogodzić  interesy tak, żeby nie złamać  prawa w tym zakresie, bo ja jestem strażnikiem 
i to ja za to odpowiadam. Mam ogromny problem i dylemat jak się  dalej sprawa potoczy. Jak 
wspomniałem wcześniej Energia Horyzonty otrzymała taką  informację, ż  e jest opór, niezadowolenie 
i protesty ciągnie to dalej robiąc sobie kłopoty i koszty i problemy dla tych, którzy tu żyją  i tu 
mieszkają  na tej ziemi. Także też  bym prosił  Pana, żeby się  Pan zastanowił  nad tym póki jeszcze nie 
jest za późno. Mnie został  tylko jeden argument przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych, ponieważ  pozostałe jak już  wspomniałem wcześniej, zostały uzupełnione 
i wykonane przez przyszłego Inwestora. Jeszcze raz Państwu przypomnę  te wszystkie zmiany w tym 
raporcie, to ustępstwo z trzech na dwa zostawienie tego obszaru, który jest zaznaczony w naszym 
studium pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe zostawili, nie ma oddziaływania tak wynika 
z opracowań  z raportu tak wynika z postanowienia RDOŚ  i Sanepidu.. Dlatego też  Szanowni Państwo 
korzystając z tej możliwości zwracam się  dzisiaj do przyszłego inwestora firmy Energia Horyzonty. 
Być  może po wysłuchaniu Państwa wystąpień  zrezygnuje i się  wycofa z realizacji tego 
przedsięwzięcia. Czy tak się  stanie, chciałbym bardzo. Dlatego tytułem wstępu. Procedurę  
poprowadzi Radca Prawny Pani Magdalena Szwarc z Kancelarii Prawnej Kielce, Pani Beata 
Jarzyńska pracownik, która tez zajmuje się  sprawami ochrony środowiska z tego zakresu jest coraz 
to więcej różnych obowiązków. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś  zapytania to postaram się  na nie 
odpowiedzieć. Zatem bardzo proszę  Panią  Radcę  o poprowadzenie tej rozprawy. 

Pani Magdalena Szwarc:  
Witam Państwa serdecznie, nazywam się  Magdalena Szwarc, jestem Radcą  Prawnym, 

pokieruje tą  dzisiejszą  rozprawą  tzn. do mnie w zasadzie należy czuwanie, aby formalnie ta rozprawa 
przebiegła prawidłowo. Przypominając° jedynie wnoszę, że ta rozprawa odbywa się  na podstawie 
art.89 par 2 Kpa, zgodnie, z którym organ administracji publicznej powinien przeprowadzić  rozprawę, 
gdy zachodzi konieczność  uzgodnienia interesu stron oraz gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia 
sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. Czyli tak dla wyjaśnienia, tak 
jak wójt powiedział  dzisiejsza rozprawa odbywa się  w zasadzie dla Państwa abyście mogli wyjaśnić  
wszelkie wątpliwości, żebyście mogli zadawać  pytania w szczególności do Inwestora. Harmonogram 
tej rozprawy będzie przebiegał  następująco: 



Otwarcie rozprawy, co niniejszym czynię. Następnie formalnie sprawdziany tutaj z pracownikiem 
urzędu z Panią  Beatą  Jarzyńską  poprawność  zawiadomień  i następnie rozpocznie się  ona od 
przedstawienia toku postępowania przez podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa Panią  
Beatę  Jarzyńską, następnie głos zabierze Pan Inwestor i potem będą  mogli Państwo zadawać  pytania. 
Porządkowo tylko muszę  poinformować, jeżeli będą  zadawane jakieś  pytania, które będą  niezgodne 
z dzisiejszym tematem będą  uchylone, Zobowiązuję  Państwa do należytego zachowania, czyli jeżeli 
będzie niewłaściwe zachowanie będę  musiała Państwu zwrócić  uwagę. Przejdźmy teraz do pkt., 2 
czyli do sprawdzenia obecności. Mieszkańcy gminy Smyków zawiadomieni w sposób prawidłowy 
poprzez obwieszczenie podane do publicznej wiadomości, czyli zamieszczenie na stronie 
internetowej na bip.smykow, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Smyków a także na tablicach 
ogłoszeń  w miejscowościach Przyłogi, Trawniki, Adamów i ICrólewiec art 49 Kpa stanowi 
o dopuszczalności zawiadomienia w formie obwieszczenia o decyzjach i innych czynnościach 
organów administracji publicznej, które to obwieszczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni 
od daty publicznego ogłoszenia. Wskazane warunki zostały spełnione, zatem wezwania zostały 
doręczone zgodnie z obowiązującym prawem i są  prawidłowe. Również  stawił  się  Inwestor Energia 
Horyzonty reprezentowany przez Pana Mariusza Kosa, autorzy raportu ooś  Firma Buro, który został  
zawiadomiony, nie mamy potwierdzeń  odbioru jednakże na mocy art.94 par 1 Kpa nie stanowi to 
przeszkody do przeprowadzenia rozprawy. 

Zostali również  zawiadomieni Stowarzyszenie M.O.S.T., czy jest ktoś  ze stowarzyszenia? 

Dominik Lachowski:  
Nie ma, nie mogli przyjechać. 

Magdalena Szwarc:  
Stowarzyszenie Wspólnota Smokowska. Czy jest ktoś  ze stowarzyszenia? 

Dominik Lachowski: 
Tak, ja jestem Dominik Lachowski. 

Magdalena Szwarc:  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Końskich 

Czesław Serek:  

Wszyscy mówią, ze jest wszystko dobrze, ale nikt nie przyjeżdża. 

Magdalena Szwarc:  
Formalnie musimy przejść  przez ten punkt. 

Zawiadomieni prawidłowo, potwierdzenia będą  dołączone do protokołu. Oddaję  teraz głos Pani 
Beacie Jarzyńskiej 

Pani Beata Jarzyńska  

Przedstawię  Państwu przebieg postępowania w przedmiotowej sprawie: 

1. 	W dniu 25.04.2014r. wpłynął  wniosek Inwestora Energia Horyzonty Sp. Z o.o., Al. 3 Maja 
5/46, 00 — 401 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na, budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  
w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" 



W dniu 30.04.2014r. Wójt przesłał  do wnioskodawcy wezwanie do uzupełnienia braków 

wniosku 

W dniu 8 maja 2014r. Inwestor uzupełnił  braki formalne wniosku. 

12 maja 2014r. Wójt Gminy Smyków przesłał  zawiadomienie do stron o wszczęciu 
postępowania oraz wystąpił  do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich 

wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia i określenia zakresu raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

5. 	W dniu 6 czerwca 2014r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał  Inwestora 
wyjaśnienie w sprawie obszaru oraz zasięgu inwestycji. 

W dniu 18 czerwca 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich przesłał  
opinię  o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 03.07.2014 r. Inwestor złożył  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu uzupełnionej karty przedsięwzięcia Wójt Gminy Smyków 
ustalił  ponownie strony postępowania w tej sprawie. 

Ze względu na to, że ilość  stron w postępowaniu przekracza 20, postanowiono skorzystać  
z art. 49 Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 
10.07.2014 r. przesłano obwieszczenia do: sołectw Przyłogi i Trawniki, Inwestora, Urząd gminy 
w Stąporkowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń  
Wodnych w Kielcach oraz Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Stąporków. 

W dniu 29.08.2014 r. Regionalny Dyrektor przesłał  postanowienie o konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko oraz określił  zakres raportu. 

W dniu 8 września 2014 r. po przeanalizowaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Końskich Wójt Gminy Smyków wydal postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na Środowisko dla w./w przedsięwzięcia oraz określił  zakres raportu oraz wydal 
postanowienie o zawieszeniu postępowania od czasu złożenia raportu przez Inwestora. 

W dniu 2 października 2014r. Inwestor Energia Horyzonty Sp. Z o.o. złożył  raport do Wójta 
Gminy Smyków 

W dniu 6 października 2014r. podjęto z Urzędu zawieszone postępowanie oraz przesłano 
raport do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich. 

W dniu 20 października 2014r. wpłynął  protest mieszkańców wsi Przyłogi, Trawniki, 
Adamów, Piaski ICrólewieckie, Kamienna Wola. 

W dniu 21 października 2014r. protest został  przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich. 



16. 	W dniu 21 października 2014r. Pani Burmistrz miasta i Gminy Stąporków wystąpiła z pismem 
przesłanie raportu. 

W dniu 22 października raport został  przesłany do Urzędu Gminy w Stąporkowie. 

W dniu 24 października 2014r. wpłynął  protest mieszkańców wsi Kamienna Wola wniesiony 
za pośrednictwem Urzędu Gminy w Stąporkowie. 

19 W dniu 27 października 2014r. wpłynął  wniosek Pani Karoliny Czerwińskiej w sprawie zgłoszenia 
udzielonego pełnomocnictwa dla Adwokata Pana Łukasza Bałaga oraz udostępnienia akt sprawy. 

W dniu 30 października 2014r. w Świetlicy Wiejskiej w Przyłogach odbyło się  zebranie wiejskie 
w sprawie wyjaśnienia procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

4 listopada 2014r. przesłano do Inwestora Energia Horyzonty Sp. z o.o. protesty mieszkańców 
wsi Przyłogi, Trawniki, Adamów, Piaski Królewiecicie oraz Kamienna Wola. 

5 listopada 2014r. przesłano do Urzędu Miasta w Stąporkowie kopie pism przesłanych do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Końskich. 

5 listopada 2014r. przesłano do RDOŚ  w Kielcach oraz PPIS w Końskich uchwały Rady Gminy 
Smyków Nr 231/XXVIII/2014 z dnia 04.09.2014r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium 
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków. 

W dniu 10.11.2014r. wpłynęło postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Końskich pozytywnie opiniujące realizację  przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W dniu 2 stycznia 2015r. Inwestor złożył  uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na Środowisko 
przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  
w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków. 

W dniu 09.01.2015r. wezwano Inwestora do przedłożenia wypisów z rejestru gruntów dla obszaru, 
na które będzie oddziaływać  przedsięwzięcie. 

W dniu 9 listopada podano do publicznej wiadomości informację  o zmianie obszaru 
oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia. 

W dniu 16.01.2015r. przesłano do RDOŚ  w Kielcach oraz PPIS w Końskich wypisy z rejestru 
gruntów dla obszaru, na które będzie oddziaływać  planowane do realizacji przedsięwzięcie. 

W dniu 21 stycznia 2015r. wpłynął  wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Smokowska w sprawie 
uczestnictwa na prawach strony w prowadzonym postępowaniu. 

W dniu 28 stycznia 2015r. wpłynął  wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Smokowska 
w sprawie przeprowadzenia otwartych konsultacji społecznych. 

W dniu 28 stycznia 2015r. wpłynęło pismo Urzędu Miejskiego w Stąporkowie o przesłanie 
w formie elektronicznej uzupełnienia raportu ooś. 

29.01.2015r. przesłano uzupełnienie raportu na płycie CD do Urzędu Miasta w Stąporkowie. 
W dniu 30.01.2015r. wpłynęły 52 wnioski mieszkańców wsi Przyłogi i Kamienna Wola 

w sprawie przeprowadzenia otwartych konsultacji społecznych. 
2 lutego wydano postanowienie o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólnota 

Smokowska do udziału w postępowaniu na prawach strony. 
10 lutego 2015r. wpłynął  wniosek Stowarzyszenia Psychoedukacjo - Przyrodniczego M.O.S.T 

dopuszczenie podmiotu na prawach strony w przedmiotowym przedsięwzięciu oraz przesłanie 
zgromadzonej dokumentacji w sprawie. 

11 lutego 2015r. przesłano do wnioskodawców oraz podano do publicznej wiadomości w formie 
obwieszczeni termin rozprawy administracyjnej. 

W dniu 13.02.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wezwał  Inwestora 
do uzupełnienia raportu oceny oddziaływania na środowisko 

Pismem z dnia 9.02.2015r. wezwano Stowarzyszenie M.O.S.T. do uzupełnienia wniosku. 
W dniu 11.02.2015r. przesłano zawiadomienia o rozprawie administracyjnej oraz wezwania na 



rozprawę  do Inwestora Energia Horyzonty Sp. z o.o. oraz autora raportu firmy ENVO z Lubonia. 
Dnia 20.02.2015r. wpłynął  wniosek Pani Karoliny Czerwińskiej o wycofaniu pełnomocnictwa do 

reprezentowania w przedmiotowej sprawie udzielonego adwokatowi Panu Łukaszowi Bałaga. 
24 lutego 2015r. wydano postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Psychoedukacjo - 

Przyrodniczego M.O.S.T. do udziału w postępowaniu na prawach strony. 
42.W dniu 26.02.2015r. Stowarzyszenie M.O.S.T. uzupełniło wniosek. W tym dniu Upoważnionemu 

do reprezentowania przez Stowarzyszenie udostępniono akta sprawy. 
W dniu 2 marca 2015r. odbyła się  rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa 
Pismem z dnia 5 marca 2015r. , inwestor Energia Horyzonty zwrócił  się  do Wójta Gminy Smyków 

przedłużenie terminu załatwienia sprawy do dnia 20 kwietnia 2015r. 
45. W dniu 11.03.2015r. Inwestor przesłał  drogą  elektroniczną  rozIclad izolinii przy szorstkości terenu 

0.0 
46.W dniu 13 marca 2015r. wpłynęło do tut. urzędu pismo od inwestora w sprawie wydania opinii 

klasyfikacji akustycznej dla terenu inwestycji oraz terenów przylegających do tego terenu 
i wskazanie najbliższych terenów chronionych akustycznie. 

Pismem z dnia 13.03.2015r. Wójt Gminy Smyków przychylił  się  do prośby Inwestora w sprawie 
przedłużenia terminu załatwienia sprawy.. 

W dniu 18 marca 2015r. podano do publicznej wiadomości informację  o przedłużeniu terminu 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 30 kwietnia 2015r. 

Pismami z dnia 19.03.2015r. przesłano protokół  z rozprawy administracyjnej do RDOS 
w Kielcach, PPIS w Końskich, Inwestora, sołtysów Sołectw Przyłogi, Trawniki, Adamów 
i Królewiec oraz podano jego treść  do publicznej wiadomości. 

W dniu 10.04.2015r. przesłano do inwestora pismo informujące, że opinia o klasyfikacji 
akustycznej zostanie przesłana w terminie do dnia 17 kwietnia 2015r. 

W dniu 14.04.2015r. wpłynęło pismo od Inwestora o przedłużeniu terminu do 30.05.2015r. 
W dniu 16.04.2015r. przesłana została opinia o klasyfikacji akustycznej 
Na zlecenie Wójta Gminy Smyków dr. Inż. Jerzy Sendkowski specjalista z zakresu drgań  i hałasu, 

fizyki budowli z Biura Budowlanego ANKRA z Kielc opracował  dodatkową  klasyfikację  akustyczną, 
która została przesłana do RDOŚ  w Kielcach, PPIS w Końskich, Inwestora oraz Sołtysów. 

W dniu 28.04.2015r został  złożony wniosek o udostepnienie akt sprawy. 
W dniu 30 kwietnia 2015r. podano do publicznej wiadomości informacje o przebiegu 

postepowania oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 30.06.2015r. 
Pismem z dnia 14 maja 2015r. Inwestor zwrócił  się  o wydanie jednoznacznej opinii akustycznej 

57.W dniu 20.05.2015r. przesłano do inwestora pismo informujące, że przesłana opinia akustyczna 
jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym oraz poinformował  o możliwości przeprowadzenia 
dodatkowych analiz na własny koszt. 

W dniu 25.05.2015r. do tut. urzędu wpłynął  wniosek o zawieszenie postepowania 
administracyjnego 

W dniu 25.05.2015r. do tut. urzędu wpłynęły pisma od właścicieli nieruchomości położonych 
w miejscowości Przyłogi„ Trawniki, oraz Piaski Królewieckie zapowiadające roszczenia 
odszkodowawcze wobec gminy. 

Pismem z dnia 5 czerwca 2015r. tut. organ prowadzący przesłał  kopie jednego z pism 
w sprawie roszczeń  odszkodowawczych do RDOŚ  w Kielcach, PPIS w Końskich oraz Inwestora. 
61.W dniu 6 czerwca 2015r. Wójt Gminy Smyków zwrócił  się  z prośbą  do Senatorów i Posłów 
Rzeczypospolitej Polskiej o przyśpieszenie prac legislacyjnych w przedmiocie ustalenia minimalnej 
odległości lokalizacji farm wiatrowych od siedlisk i zabudowań  ludzkich. 

W dniu 9 czerwca 2015r. przesłano odpowiedź  na pisma złożone w dniu 25.05.2015r.w spawie 
roszczeń  odszkodowawczych. 

W dniu 9 czerwca 2015r. Wójt Gminy Smyków wydał  postanowienie o odmowie zawieszenia 
postepowania. 

W dniu 01.07.2015r. podano do publicznej wiadomości informacje o przedłużeniu terminu 
załatwienia sprawy do 31 sierpnia 2015r. 



65 1 lipca 2015r. Inwestor złożył  ujednolicony raport oddziaływania na środowisko. 
W dniu 10 lipca 2015r. ujednolicony raport został  przesłany do RDOŚ  w Kielcach i PPIS 

w Końskich oraz podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie. 
Pismem z dnia 20 lipca 2015r.organ prowadzący postepowanie zwrócił  się  do Inwestora 

uzupełnienie dokumentacji w zakresie jednoznacznego określenia, który z przedstawionych 
wariantów stanowi ten przewidziany do realizacji oraz mapę  ewidencyjną  z zaznaczonym obszarem 
oddziaływania. 
67. W dniu 30 lipca 2015r. RDOŚ  w Kielcach przedłużył  termin załatwienia sprawy do 31 sierpnia 
2015r. 

W dniu 3 sierpnia podano do publicznej wiadomości informację  o przedłużeniu terminu 
załatwienia sprawy do dnia 30.09.2015r. 

W dniu 4 sierpnia do tut. urzędu wpłynęły 4 wnioski właścicieli nieruchomości 
w miejscowości Przyłogi o wydanie odmownej decyzji środowiskowej. 

Pismami z dnia 11.08.2015r. przesłano kserokopię  jednego z wniosków do RDOŚ  w Kielcach, 
PPIS w Końskich oraz Inwestora. 

W dniu 20.08.2015r. do tut. urzędu wpłynęło pismo z PPIS w Końskich informujące o tym, że 
uzgodnienie zostanie przedłożone po uzupełnieniu dokumentacji przez Inwestora. 

Pismem z dnia 14.08.2014r. organ prowadzący przesłał  odpowiedź  na pisma z dnia 4 sierpnia. 
W dniu 31.08.2015r. wpłynęło pismo z RDOŚ  w Kielcach o uzupełnienie dokumentacji. 
W dniu 31.08.2015r. Inwestor przesłał  mapy z wariantem przewidzianym do realizacji. 
Pismem z dnia 8 września tut. organ zwrócił  się  do Inwestora o przesłanie map umożliwiających 

weryfikacje numerów i granic działek objętych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. 
Pismem z dnia 23 września Wójt Gminy Smyków zwrócił  się  do Inwestora o zmianę  

proponowanego przedsięwzięcia na wariant uwzględniający przeznaczenie terenu w studium 
uwarunkowań  i zagospodarowania przestrzennego oraz współczynnik szorstkości terenu 0.0. 

Obwieszczeniem z dnia 23 września 2015r. podano do publicznej wiadomości przebieg 
postepowania. 

W dniu 28.09.2015r. tut. organ przesłał  pismo do RDOŚ  informujące o tym, ze dostarczy 
uzupełnienie po otrzymaniu uzupełnienia od Inwestora. 

W dniu 1 października podano do publicznej wiadomości informacje o przedłużeniu terminu 
załatwienia sprawy do dnia 31.10.2015r. 

W dniu 14.10.2015r. przesłano do RDOŚ  w Kielcach i PPPIS w Końskich kopię  niepoprawionej 
mapy otrzymanej od Inwestora. 

W dniu 23.10.2015r. przesłano do RDOŚ  w Kielcach pismo informujące o tym, że dostarczy 
uzupełnienie po otrzymaniu od Inwestora wymaganej dokumentacji. 

W dniu 26.10.2015r. do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie od Inwestora wraz ze zmiana zakresu 
planowanego do realizacji przedsięwzięcia. 
83.W dniu 2 listopada 2015r. przedłużony został  termin załatwienia sprawy do dnia 18 grudnia 2015r. 
84. Pismem z dnia 3 listopada 2015r. Wójt Gminy Smyków zwrócił  się  do Inwestora 

przesłanie kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do 
zweryfikowania stron postepowania. 

W dniu 26.11.2015r. wpłynęło uzupełnienie od Inwestora. 
Pismem z dnia 30.11.2015r. Wójt Gminy Smyków poinformował  RDOŚ  w Kielcach 

uzupełnieniu dokumentacji po zweryfikowaniu obszaru oddziaływania. 
W dniu 30 listopada 2015r. tut, organ przesłał  do RDOŚ  w Kielcach i PPIS w Końskich aneks do 

ujednoliconego raportu otrzymany od Inwestora. 
W dniu 7 grudnia 2015r. Wójt Gminy Smyków przesłał  do RDOŚ  w Kielcach, PPIS w Końskich 

oraz Inwestora ocenę  o klasyfikacji akustycznej. 
W dniu 8 grudnia podano do publicznej wiadomości informację  o złożonym aneksie do 

ujednoliconego raportu oraz informacje o przebiegu postępowania. 
W dniu 10.12.2015r. Stowarzyszenie „ Wspólnota Smokowslca" złożyła wniosek o wydanie 

kserokopii akt sprawy.( wydano 17.12.2015n) 



91. W dniu 8 grudnia tut. organ przesłał  do RDOŚ  w Kielcach i PPIS w Końskich otrzymaną  od 

Inwestora dokumentację. 
W dniu 10.12.2015r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Sołtysa Sołectwa Przyłogi w sprawie 

organizowanego zebrania wiejskiego w Przyłogach na temat przedmiotowej inwestycji. 
W dniu 11.12.2015r. do tut. urzędu wpłynęły pisma Sołtysów Sołectw Królewca, Trawnik 

i Adamowa w sprawie organizowanego zebrania wiejskiego w Przyłogach na temat przedmiotowej 
inwestycji. 

Pismem z dnia 11.12.2015r. Wójt Gminy Smyków zwrócił  się  do Inwestora o przybycie na 
zebranie wiejskie. 

W dniu 21.12.2015r. podano do publicznej wiadomości informacje o przedłużeniu terminu 
rozpatrzenia sprawy do dnia 31 stycznia 2016r. 

W dniu 22.12.2015r. wpłynęło do tut. urzędu pismo od inwestora, w którym poinformował  
o przyczynie nieobecności na zebraniu wiejskim w Przyłogach ( z powodu zbyt późnego otrzymania 
zaproszenia), 

W dniu 28.12.2015r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach uzgadniające realizację  przedmiotowego przedsięwzięcia 

W dniu 30.12.2015r. Stowarzyszenie „ Wspólnota Smokowska" złożyło wniosek o wydanie 
kserokopii akt sprawy. ( wydano 31.12.2015r.), 

W dniu 7 stycznia 2016r. podano do publicznej wiadomości informacje o terminie rozprawy 
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. 

Pismem z dnia 7 stycznia 2016r. wezwano na rozprawę  Inwestora oraz autora raportu. 
Pismem z dnia 7 stycznia 2016r. zawiadomiono o rozprawie Inwestora i autora raportu. 

100. W dniu 14 stycznia 2016r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Końskich pozytywnie opiniujące realizację  przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Dziękuję  bardzo 

Pan Czesław Serek 

Mamy porządnych urzędników, elegancko się  wszyscy kontaktują, że nie ma zastrzeżeń  ani nic. Czy 
możemy się  już  wypowiadać? 

Pani Magdalena 

Jeszcze nie, teraz oddamy głos Inwestorowi Panu Mariuszowi Kos 

Pan Mariusz Kos  

Dzień  dobry. Nazywam się  Mariusz Kos i reprezentuję  Firmę  Energia Horyzonty. Cóż  mogę  
powiedzieć  przede wszystkim na pismo Pana Wójta przychyliliśmy się  do tego, że zmniejszyliśmy 
inwestycję  o połowę, a nie było to konieczne do tego, aby otrzymać  pozytywną  opinię. Zgodnie 
z tym, o czym zapewniali mnie wykonawcy wszystkich badań  i prawników mogliśmy tą  decyzję  
otrzymać  na inwestycję  większą. Zrobiliśmy to mając na celu żeby się  zbliżyć  do stanowiska Państwa. 
Oczywiście rozumiem, że Państwo, którzy reprezentujecie to stanowisko, że się  ta inwestycja nie 
podoba jest mi przykro, rozumiem, ale cóż  mogę  na to poradzić. My staramy się  działać  zgodnie 
z prawem mając zaufanie do instytucji. 

Pani Magdalena 

Czy ktoś  z Państwa chciałby zabrać  głos? 

Pan Czesław Serek 



Najpierw i pierwszej kolejności chciałbym zwrócić  się  do Pana Inwestora. Przedstawił  się  Pan 
półtorej roku temu, ze ma Pan rodziców czy ojca z Kamiennej Woli. 

Pani Magdalena  

Przepraszam, proszę  o pytanie zgodne ze sprawą  

Pan Czesław Serek 

Miło nam właściwie rozmawiać  z takim człowiekiem, który tak troszeczkę  jest z naszej 
parafii.. Bardzo się  Pan upiera na te nasze tereny. Mamy taki nieduży teren będzie ok. 2 lcm. Bardzo 
prosimy, jako społeczeństwo, żeby nie stawiać  tego tylko odstąpić  od tej inwestycji, bo wie Pan ile 
w Polsce jest ziemi nieużytkowanej bez budynków, czy nie można by było tam się  przesunąć  a tutaj 
dać  spokój biednemu społeczeństwu. Jeśli ta inwestycja u nas powstanie to staniemy się  jeszcze 
biedniejsi. Nikt do nas nie będzie się  chciał  sprowarl7ić. Ci wszyscy, co ochraniają  i podpisują  to 
wszystko to ochraniają  swoje krzesełka. Nie przyjdzie żaden zobaczyć  jak żyje społeczeństwo. Ja 
bardzo proszę  tak solidnie i uczciwie żeby Pan dal spokój z tą  inwestycją  u nas, bo to będzie bardzo 
uciążliwe. W drugiej kolejności chciałbym porozmawiać  z Panem Wójtem. Bardzo proszę  Pana 
Wójta, powtarzamy jedno i to samo półtorej roku, zawsze ta sama gadka. Spotykaliśmy się  dziesięć  
razy a może więcej. Bardzo proszę  Pana Wójta, jako my Pana wybraliśmy przedstawiciela naszej 
gminy. Pan ma władzę  i Pan ma nam pomagać. Ładne parę  lat temu Pan nas prosił  żebyśmy Pana 
popierali, a w tej chwili my żądamy żeby Pan nas poparł  i uwolnił  od tego jarzma, bo to są  takie 
trudne sprawy. Przecież  tu nie ma żadnych paragrafów, one są  jeszcze z lat 60— tych, komunistyczne, 
które powinny być  już  zmienione. Do tej pory to Kielce — Końskie, Końskie — Kielce. To jest 
wszystko przeciwne narodowi, przeciw nam. Zwracam się  z prośbą  do Wójta, że my w 100 
procentach tego nie chcemy. Dzisiaj nie ma nas dużo, bo dlatego, że jest taki dzień  i godzina i nie 
wszystkim pasuje. Ja mam takie zdanie, że do tego nie dojdzie. Jeszcze raz zwracam się  do Pana, 
jeżeli by to powstało, a uważam, ze nie powstanie trzeba te wszystkie plotki przeciąć, jakie są  na 
naszych terenach obgadywane, co się  dzieje i jak się  dzieje. Zwracam się  do Wójta żebyśmy się  już  
więcej nie gromadzili w takich warunkach. Szkoda tego powtarzać  o tych ochroniarzach środowiska. 
Tak posłuchać, co się  u nas dzieje, jaka jest u nas biurokracja, to się  w głowie nie mieści. Bardzo 
proszę, żeby Pan wszedł  w nasze położenie, bo jeżeli dojdzie do tego, a uważam, że nie dojdzie to 
Pan straci na swoim wyglądzie i opinii, a chyba człowiek żyje dla ludzi. My wszyscy jesteśmy mocno 
przeciwni. Jeszcze raz bardzo proszę, żeby tu dzisiaj usłyszeć  na tej sali, że koniec z ta całą  
propagandą, bo to jest propaganda. Dziękuję  bardzo. 

Pani Magdalena 

Czy chciałby Pan Panie Wójcie odnieść  się? 

Wójt Gminy Smyków  

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Czesławie już  tytułem wstępu parę  słów na ten temat 
powiedziałem, w jakiej sytuacji ja się  znalazłem. To nie jest tak, że my tutaj prowadzimy tam 
i z powrotem przepychanki. Zgodnie z zasadami i przepisami prowadzenia rozprawy 
administracyjnej przytoczyliśmy cały przebieg postępowania, żeby Państwu przypomnieć  i tak jak 
mówią  przepisy w tym zakresie. Zauważyłem skupienie i wielka powagę  Państwa. Z drugiej strony 
Panie Czesławie i też  już  mówiłem o tym, że to żaden urząd, żaden Wójt, żaden pracownik nie 
realizuje swojego widzi mi się. Jesteśmy wszyscy umocowani prawem tak jak i Państwo. Wiem, że 
niektóre rozwiązania są  naprawdę  nie spójne, nie życiowe, ale przecież  to prawo, które nas 
obowiązuje stanowią  nasi przedstawiciele, posłowie. Trzeba sobie uświadomić, że śliz nie może 
sobie tutaj robić  prywatnego folwarku i nie szanować  prawa. 



Pan Czesław Serek 

Nie możemy wszystkiego wykonywać, co nasi przedstawiciele uchwalają. My wybraliśmy 
Pana na Wójta i Pan jest naszym przedstawicielem. Jeżeli my, jako społeczeństwo nie chcemy to 
znaczy Pan jest naszą  całą  podkładką, ze nie i prosta sprawa. 

Wójt Gminy Smyków 

Na ile to będzie możliwe 

Pani Jadwiga Doba 

PiS ma przygotować  taką  ustawę, która będzie odnosić  się  do odległości wiatraków 3 kilometry. 
Z sali 

Poczekajmy na ta ustawę  

Pan Czesław Serek  

Na żadną  ustawę  nie czekajmy, tylko dzisiaj to się  musi rozprawić  

Wójt Gminy Smyków  

To co będzie możliwe, nie narażając gminy. Panie Czesławie ja nie mogę  robić  prywatnego folwarku 
z działań  jednostki samorządowej. 

Pan Czesław Serek 

Panie Wójcie to są  sprawy prywatne, to są  inwestorzy prywatni, to nie są  państwowe instytucje. 

Wójt Gminy Smyków 

Obowiązuje nas prawo 

Pan Zdzisław Losiak  

Jakie my mamy w Polsce prawo jak 600 protestów się  ciągnie w kraju w sprawie wiatraków 

Hałas z sali 

Pani Magdalena 

Bardzo proszę  o zachowanie spokoju. Czy ktoś  z Państwa chciałby zabrać  głos? 

Pan Czesław Serek  

My już  tymi wiatrakami jesteśmy wykolejeni, już  nie możemy słuchać. 

Pan Jerzy Duda 



Jestem radnym z terenu gminy Smyków z Przyłóg. Proszę  Państwa tamta władza dostała 
czerwoną  kartkę  Panie Inwestorze wydaje mi się, że jeżeli na działce ktoś  chciałby cokolwiek 
postawić  to musi mieć  zgodę  sąsiadów. Jest takie prawo proste, nie wiem jak w sejmie. Chyba nie ma 
tu odległości jak Pan twierdzi. Z resztą  to PiS dostał  się  do władzy, bo obiecywał, ze będzie słuchał  
ludu i mamy nadzieję, że to się  w końcu zmieni, że w końcu w sejmie powstanie jakaś  ustawa 
odnośnie mocy i odległości, na to liczymy. Czy wy jeszcze żerujecie na tamtej władzy, chcecie to 
wykorzystywać? Może poczekajmy na ta ustawę, bo tak nie możemy w tej chwili działać. Ludzie 
mówią, że nie chcą. Wydaje mi się, że to powinno być  podstawą  dla naszych działań. Skoro ludzie 
nie chcą  tej inwestycji, to jak ja mogę  inwestować  w coś, skoro ludzie nie chcą. To są  działki 
społeczeństwa. 

Pan Mariusz Kos 

Czy mogę  się  odnieść?. 
Nie ma takiego prawa, że jeżeli sąsiad się  nie zgadza to może zakazać  inwestycji. Natomiast może 
wnieść  sprzeciw, co też  Państwo robicie. Wnosicie sprzeciw, a ten sprzeciw jest rozpatrywany. Co 
nie oznacza, że sąsiad musi koniecznie decydować, co powstanie. Ma prawo wnosić  sprzeciw i tutaj 
dałbym taką  korektę. Ja wysłuchuję, rozumiem Pana punkt widzenia. 

Pan Jerzy Duda 

Jeśli mogę  skończyć, dlaczego Państwo wcześniej nie pytaliście społeczeństwa. Trzeba było przyjść, 
jeżeli Państwo chcieliście rozpocząć  taką  inwestycję, bo przecież  my wszyscy jesteśmy ekologami 
i wszystkim nam zależy żeby było jak najlepiej w Polsce. Dlaczego nie podjęliście takich działań  
rozmowy ze społeczeństwem. Od tego trzeba było zacząć. 

Pan Mariusz Kos 

Bardzo przepraszam. Na początku przeprowadza się  badanie do raportu, a potem są  konsultacje 
społeczne, które są  szeroko tutaj jak Pan widzi prowadzone. Jest taki model tego typu inwestycji. 

Pan Dominik Lachowski  

Jeżeli mogę  wtrącić  Panie Kos. Tak jak rozmawialiśmy na poprzedniej rozprawie na Waszej stronie 
jest, ze rozpoczynacie działania od konsultacji społecznych. 

Pan Mariusz Kos  

Przy inwestycjach kablowych 

Pan Dominik Lachowski  

Tam nie jest jednoznacznie powiedziane. Pierwszą  rzeczą  nie są  właśnie konsultacje. 

Pan Mariusz Kos  

W przesyłowych inwestycjach zaczyna się  od konsultacji, dlatego, że trzeba mieć  od razu podstawę, 
jaką  jest posiadanie umów na służebność  przesylu i wtedy ta konsultacja jest niezbędna 
z właścicielami terenu. 



Pan Dominik Lachowslci  

Czyli wszystko robicie formalnie, ale nie koniecznie wykazujecie dobrą  wolę  

Pan Mariusz Kos  

To nie jest kwestia dobrej woli, czy nie tylko jak najbardziej realizowanej inwestycji. Każda 
inwestycja dla gminy jest dobra, bo przynosi pieniądze, wiatraki również. Jeżeli chodzi natomiast 
o ekologię  to też  nie mogę  się  zgodzić, ponieważ  wiatraki są  najbardziej proekologiczne, nie ma 
bardziej ekologicznej energii w tej chwili. 

Pani Wiesława Kolus 

A co z naszym zdrowiem? 

Pan Mariusz Kos 

Nie ma żadnego badania. Jeżeli byłoby wiarygodne badanie to instytucje do tego powołane polskie 
i światowe wydałyby jakieś  oświadczenie. 

Pan Tomasz Opała 

Przepraszam bardzo, skoro Pan twierdzi, że badania są  niewiarygodne o szkodliwości wiatraków dla 
ludzi to, jaką  mamy pewność, że Pańskie badania przeprowadzone przez Pańską  firmę  są  wiarygodne. 
Na chwilę  obecną, na wcześniejszej rozprawie zadałem pytanie Pani, która była z Panem czy 
ktokolwiek z was był  w terenie, widział  i przeprowadzał  badania. Pani twierdziła, że to robicie 
w programie. Czy to jest wiarygodne, tak było. Zadałem pytanie czy ktokolwiek był  w terenie 
i przeprowail7g1 badania akustyczne. 

Pan Mariusz Kos 

Widzieli teren ze mną, ja im pokazywałem. Badania akustyczne nie są  prowadzone w terenie nigdzie 
na świecie. Przeprowadza je program. Ale jeżeli Pan wie lepiej. Ja nie chce podważać  tych badań. Ja 
nie jestem instytucją  ani nie jestem człowiekiem powołanym do tego żeby oceniać  lub podważać. 
Jest czas i miejsce na to żebyście to Państwo zrobili, jeżeli się  nie zgadzacie. Ja mogę  tylko 
powiedzieć, że są  odpowiednie instytucje i one to oceniają  czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką  
czy nie. 

Pan Dominik Lachowski 

W dokumentach powołał  się  Pan na badaniach udowadniających nieszkodliwość  elektrowni 
wiatrowej. Badania, które tak naprawdę  badaniami nazwać  nie można, bo to są  pomiary elektrowni 
wiatrowej i nie mogą  być  brane pod uwagę, jako pomiary obiektywne. Ci dwaj Panowie, którzy je 
wykonywali zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym — załącznik Nr 5 zarabiają  na elektrowniach 
wiatrowych. Twierdzą, że elektrownie są  nieszkodliwe. One nie mają  żadnej mocy naukowej. Pan 
teraz twierdzi, że nie ma potwierdzenia o szkodliwości elektrowni wiatrowych. 

Pan Mariusz Kos 

Ja chce powiedzieć  coś  innego. Ja nie chce się  opierać  na żadnym badaniu, ja chcę  powiedzieć, że 



jeżeli są  jakieś  badania to są  do tego instytucje powołane, które to stwierdzą. Nie będziemy się  
powoływać  na jednego czy drugiego naukowca. Ich prace są  analizowane i brane pod uwagę  przez 
instytucje powołane do tego nie tylko w Polsce, w Europie i na świecie to robią. 

Pan Dominik Lachowski 

Dobrze, że Pan wspomniał  o tym. Badania bezstronne według Federalnego Instytutu Fizyki 
w Hanowerze wskazują, że w odległości od danej turbiny dla 98 dB w ciągu 12 godzin. Trzeba 
zaznaczyć, że prawo w Polsce dopuszcza max 85 dB przy narażeniu na ich działanie w ciągu 8 godzin 
pracy, 5 dni w tygodniu. Chyba, że elektrownie nie będą  działały. 

Pan Mariusz Kos 

To jest tak, Pan się  powołuje na jakieś  badania, które są  miarodajne albo nie. 

Pan Dominik Lachowski  

W takim razie Panie Kos, dlaczego Pan powołuje się  na badania, które nie wiemy czy są  miarodajne. 

Pan Mariusz Kos  

Ten raport został  oceniony przez instytucje do tego powołane. Panie Dominiku, jeżeli Pan nie ma 
zaufania do tych instytucji to ma Pan prawo napisać  protest, opisać  to i przedstawić  w sądzie. 
Natomiast trudno, żeby mi Pan zarzucał  i jak to faktycznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
jest do niczego. Pan tak uważa, Ja muszę  mieć  zaufanie do tych instytucji i ja tylko w ten sposób 
mogę  działać. Mogą  mi się  opinie nie podobać, mogę  się  nie zgadzać. Wtedy napisze, zgłoszę  się  do 
sądu administracyjnego i niech on oceni, kto ma rację. 

Pan Dominik Lachowski 

Zobaczę  jak bardzo Pan zaufa naszej instytucji, jeżeli Wójt Gminy odmówi Panu realizacji tej 
inwestycji. 

Pan Mariusz Kos 

Będę  miał  prawo pójść  do sądu 

Pan Dominik Lachowski  

Odnośnie urzędników, dobrze, że Pan wspomniał, bo my tez w pewien sposób liczymy i ufamy im. 
Liczymy na to, że oni dobrze oceniają  te dokumenty. Jednak przykładem tego jak urzędnicy to robią, 
jaką  wiedzą  dysponują, jak nie zawsze są  w stanie wszystko wyłapać. Przykładem jest wpisywany 
przez was we wszystkich dokumentach współczynnik niegdyś  omawiany szorstkości terenu. Po 
zapoznaniu się  z tematem dowiedziałem się, że szorstkość  terenu jest niebrana do pomiarów 
akustycznych tylko gruntu. To są  dwa różne parametry, zupełnie inaczej dobierane, a wy się  
powołujecie na współczynnik Z =0.0. Urzędnicy to potwierdzili przypieczętowali pieczątką, mamy 
teraz opinię  RDOŚ  i jak się  okazuje nie wyłapali tego zupełnie. To jest duży błąd od strony 
technicznej, bardzo duży błąd. Możemy ufać  urzędnikom. 

Pan Mariusz Kos 

Panie Dominiku na to powinien Pan zwrócić  uwagę. Jeżeli jest to taki błąd jak Pan twierdzi, czego ja 



nie jestem w tym momencie skorygować, ponieważ  ja się  tym nie zajmuję, mogę  wierzyć  tylko 
fachowcom, którzy to robili. Pan pewnie ma wiedzę  z Internetu. 

Pan Dominik Lachowski  

Dziękuję  za tą  drobną  uszczypliwość. Ja tylko chcę  potwierdzić  tą  wiedzę  z Internetu. Dr inż. Witold 
Jaszczuk Członek Zarządu Głównego Ligi Walki z Hałasem. To jest jego opinia a nie wiedza 
z Internetu.- załącznik Nr 2  

Pan Mariusz Kos  

To przecież  jest czas i miejsce, żeby ten błąd wykazać  

Pan Dominik Lachowski  

Właśnie wykazuję. 

Pan Mariusz Kos 

Ja się  nie mogę  wypowiadać  na temat raportu publicznie ani tego jak został  oceniony. Ja mogę  przyjąć  
tylko to wykonanie, ja nie wpływam na to jak został  zrobiony. Ja go mogę  tylko zlecić. A zróbcie mi 
go tak żeby było lepiej nie mogę  

Z sali 
Ale tak to jest zrobione 

Pan Mariusz Kos 

Ja mogę  tylko raport zlecić  i przyjąć  jego ocenę. Ja wiem, że Państwo sugerujecie, ze jest inaczej, ale 
ja tej sugestii nie przyjmuję. 

Pan Dominik Lachowski 

Rozumiem, że jak Pan zlecał  wykonanie raportu Firmie ENVO to nie było r rozmów jak to ma 
wyglądać. Dokumenty zostały Panu dostarczone i Pan nie ma wpływu na to, jakie były przyjmowane 
założenia. 

Pan Mariusz Kos 

Oczywiście, że założenia projektowania się  daje, aby były wykonane takie, do jakich prosimy raport 
i muszą  się  do tego dostosować. 

Pan Dominik Lachowski  

Pan jest zleceniodawcą  i to Pan ponosi odpowiedzialność  za treść  tego raportu 

Pan Mariusz Kos  

Nie 

Pan Dominik Lachowski 



Koszty na pewno. W ostatniej wersji, która wpłynęła przyjęliście poziom mocy akustycznej 
wartości 104 dB a w między czasie było 104,8 dB 106 dB 

Pan Mariusz Kos 

Zmniejszyliśmy moc i to była moja decyzja. To były kolejne założenia do raportu. Po piśmie od Pana 
Wójta powiedziałem słuchajcie trzeba coś  z tym zrobić, bo jesteście Państwo niezadowoleni. 
Wydawało mi się, że ta decyzja, którą  powziąłem w jakimś  stopniu Państwa usatysfakcjonuje. 
Przykro mi, że tak nie jest. 

Pan Tomasz Opała  

Dlaczego nie rozmawiał  Pan z ludźmi, za czym Pan podjął  taką  decyzję?. 

Pan Mariusz Kos  

Zmniejszyłem prawie o połowę  tą  inwestycję  z trzech elektrowni na dwie oraz moc tych pozostałych, 
żeby się  dostosować  do studium. 

Pan Dominik Lachowski 

Panie Kos, ja z podstawówki pamiętam, że 1/3 to nie jest to samo, co połowa. Zmniejszył  Pan 
jeden wiatrak a cały czas mówi Pan o zmniejszeniu o połowę. 

Aplauz z sali 

Pan Dominik Lachowski 

Cały czas Pan mówi, że o połowę, chyba, że się  skupimy również  na mocy. Ale my mówimy 
zakresie inwestycji. Nas interesuje zakres inwestycji i zakres oddziaływania. 

Pan Mariusz Kos 

Proszę  mi nie zarzucać, ponieważ  zmniejszyłem moc inwestycji o połowę. Tak jak powiedziałem 
zmniejszyłem z trzech na dwie, a w dwóch pozostałych zmniejszyliśmy moc z 9 MV do 4,6 MV max, 
czy to nie jest połowa?. 

Pan Dominik Lachowski 

To musi Pan doprecyzować  to, że zmniejszył  Pan inwestycję  o połowę  a nie, że inwestycja została 
zmniejszona o połowę. Oddziaływanie na nasze tereny nie zmniejszyło się  o połowę. 

Pan Mariusz Kos  

Inwestycję  wylicza się  od mocy, bo to ją  się  sprzedaje. 

Pan Dominik Lachowski  

Zakres inwestycji został  zmniejszony o 1/3. Proszę  powiedzieć, bo na ostatniej rozprawie 
administracyjnej rozmawialiśmy o tej mocy akustycznej. Skąd Pan wie, że uda się  zachować  zakres 

tej mocy. Czy to są  obliczenia teoretyczne, które przyjmujecie?. 



Pan Mariusz Kos  

Ja tego nie wiem, ja opieram się  na instytucjach, którym ufam. Ja ufani Reginalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska I Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Do nich to wysyłam. 

Pan Dominik Lachowski  

Wspomniałem o poziomie mocy akustycznej, bo jak dotąd Pan nie sugerował, jaki ma być  poziom 
mocy akustycznej, to Pan ją  przyjął, to ja się  pytam skąd Pan ma pewność, że się  uda utrzymać  tą  
moc, że się  nie powiększy?. 

Pan Mariusz Kos 

Opieram się  na badaniach 

Pan Dominik Lachowski  

Na których badaniach 

Pan Mariusz Kos  

Na tych, które są  akceptowane przez instytucje, do których się  wysyła. 

Pan Dominik Lachowski  

Których badaniach, bo jak na razie tych badań  nie widzę. Coś, co dla mnie praktycznie nie istnieje. 

Pan Mariusz Kos  

Powinien Pan Panie Dominiku pracować  w Sanepidzie. 

Pan Dominik Lachowski  

Nie, dziękuję. Tą  moc akustyczną, która wynika z karty informacyjnej zmniejszyliście do 104 dB, 
izolinia przebiega praktycznie po granicy terenu w miejscowości Trawniki. Jeżeli byśmy przyjęli 
104,8 dB tak jak było wcześniej to ta izolinia przebiega przez Trawniki i nie spełnia wymogów. Czy 
to nie jest tak, że dobieracie tak, żeby się  zmieścić. Takie dobieranie parametrów już  mieliśmy 
i chciałbym usłyszeć  Pana zdanie na ten temat. 

Pan Mariusz Kos 

Jeżeli zmniejszamy inwestycję  to zmniejszamy jednocześnie moc. Jeżeli mamy większą  turbinę  
o większej mocy np. 3 MV to ona ma max hałas w generatorze większy. W zależności od poziomów 
dopuszczalnych dla danych obszarów np. obszary rolne to może być  45 dB. 

Pan Dominik Lachowski 

Chronione 40 dB 

Pan Mariusz Kos  



To już  robią  fachowcy 

Pan Mariusz Kos  

Ja rozumiem, Pan uważa, że ktoś, kto dobiera odpowiednie turbiny do tego, żeby się  zmieścić  
w zakresie to popelnia jakiś  grzech 

Pan Dominik Lachowski  

Dlatego o tym wspomniałem, bo wszystkie mapki, j alcie otrzymałem z wrysowaną  izolinią  zawsze 
przebiega w ty samym miejscu. Ja rozumiem nie mieścimy się  to zmniejszamy moc. 

Pan Mariusz Kos 

Jak najbardziej 

Pan Dominik Lachowski  

Me skąd Pan wie. Oni siedzą  o jest 104 to może być. 

Pan Mariusz Kos 

Oni muszą  to wyliczyć  z programu, który ma certyfikat 

Pan Dominik Lachowski  

Oczywiście. To proszę  powiedzieć, przy jakiej prędkości wiatru elektrownie wiatrowe zaczynają  
pracować. 

Pan Mariusz Kos 

Zaczynają  pracować  3,5 — 4 m/s a zatrzymują  się  około 2,5 m/s 

Pan Dominik Lachowski 

Dobrze. Nie ma Pani Nowickiej, która poprzednio deklarowała, że te wyniki są  prawidłowe. Ciężko 
mieć  do Pana pretensje, bo być  może Pan parametrów nie wpisywał  do programu. Pani Nowicka 
przesłała na e-mail mapkę  bez obliczeń  tzn. nie wiemy skąd się  ta mapka w ogóle wzięła, na jakiej 
podstawie została opracowana. Musimy zaufać, że mapka jest prawidłowa, ale równie dobrze mogła 
wpisać  do programu inne dane i przesłać  nam inną  mapkę  i powiedzieć, ze jest to tak jak powiedziała. 
W wiadomości od niej mam taką  informację  poziom mocy 103 dB, która jest niższa od mocy 
przedstawionej w raporcie tylko o połowie dB dla każdej elektrowni wiatrowej. Dlaczego zmniejszyła, 
bo się  nie mieściła. Dlaczego w karcie informacyjnej było 104,8 dB jak zażądaliśmy, żeby zrobiła 
obliczenia dla takich parametrów, żeby były prawidłowe musieliście się  dostosować  do tego i musiała 
zmniejszyć  poziom mocy akustycznej, żeby się  zmieścić. Czyli jednak manipuluje badaniami 
wyjściowymi, żeby uzyskać  konkretny wynik. Rozumiem, może się  Pan nie odnieść  się, bo nie ma 
Pani Nowickiej 

Pani Magdalena 

Panie Dominiku, czy w tym zakresie składa Pan jakieś  wnioski 



Pan Dominik Lachowski  

Tak, podważam po prostu to, co wykonuje Firma ENVO i jakość  wykonania tego raportu. Na 

przestrzeni półtorej roku wykonano bardzo wiele błędów i większość  z nich to były błędy celowe. To 
bardzo dobrze obrazuje kolejna wiadomość  e-mail, której urząd gminy nie wyłapał  i Regionalny 

Dyrektor Ochrony środowiska. Na mapce jest prędkość  wiatru przyjęta do obliczeń, Pani Nowicka 

przyjęła 1m/s i zmieściła się. 

Pan Mariusz Kos 

Niech Pan pokaże 

Pan Dominik Lachowski 

To jest wiadomość  e-mail i mapka, która otrzymaliśmy od Pani Nowickiej 

Pan Mariusz Kos  

Ale to nie dotyczy tej inwestycji, którą  teraz robimy. Panie Dominiku mówimy o raporcie z sprzed 
półtorej roku. 

Pan Dominik Lachowski  

Ja mówię  o ostatniej rozprawie administracyjnej i jak bardzo manipulujecie wynikami. 

Pan Mariusz Kos 

Panie Dominiku rozmawiajmy, co jest teraz 

Pan Dominik Lachowski  

Rozumiem, że Pan nie chce się  do tego odnieść  

Pani Krystyna Adach  

Nic Pan nie wie, do niczego się  Pan nie odnosi. Nie wiem, po co Pan tu w ogóle przyszedł. 

Pan Mariusz Kos  

Zostałem wezwany 
Przepraszam ja wiem o raportach i badaniach. Zawsze przyjmuje się  10m/s może tam jest błąd. 
Normalnie wiatraki by nie pracowały przy wietrze 1m/s 

Pan Dominik Lachowski 

Jeżeli mówimy, o tym, że na mapce izolinia przebiega po granicy miejscowości Trawniki przy 1m/s. 
Gdybyśmy przyjęli 10in/s to gdzie ta izolinia by przebiegała. 



Pan Mariusz Kos 

To jest prawdopodobnie błąd wydruku. Jeżeli Pan zarzuca temu badaniu, to proszę  zrobić  badania, 
które są  miarodajne. Przy 1m/s nie ma w ogóle hałasu. 

Pan Dominik Lachowski 

Program wykonuje na podstawie danych matematycznych. Sugeruje Pan, że program obliczył  dla 
10m/s a wydrukował  1m/s. Dokument został  przesłany w PDF, więc nie mógł  popełnić  błędu. 

Pan Dominik Lachowski 

Wróćmy do obecnego stanu rzeczy. Przy okazji pierwszego aneksu do raportu ooś  postaraliśmy się  
o fachowca z zakresu akustyki w tej opinii jest także informacja, która odniesie się  do aktualnego 
dokumentu, która przygotował  mgr Mikołaj Kirpluk z firmy NTL — M Kirpluk, który posiada 
akredytację  Polskiego Centrum Akredytacji AB 838. Firma ta zajmuje się  ekspertyzami 
akustycznymi do spraw walki z hałasem, który to od 1996r. jest rzeczoznawcą  i członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Akustycznego. Od 1990 r. jest też  biegłym w zakresie przygotowań  ocen 
oddziaływania na środowisko. Zacytuję  opinię: Stosowane programy obliczeniowe nie biorą  pod 
uwagę  szczególnej uciążliwości akustycznej związanej z tonalnością  lub impulsywnością  od turbin 
wiatrowych, których to cechy akustyczne powodują  zwiększoną  uciążliwość  dla ludzi. Zgodnie z 
wiedzą  na dzień  dzisiejszy hałas z elektrowni wiatrowych powinien być  obciążony karą  wyrażoną  
przez dodanie od 3 — 5 dba albo do wartości poziomu mocy akustycznej albo uzyskanego wyniku wg 
kategorii pozostałe źródła hałasu wg. rozporządzenia Ministra Środowiska o poziomach 
dopuszczalnych. 
Przedstawione wyniki nie uwzględniają  takiej kary i aktualne też  nie uwzględniają  kary. Powinny 
być  interpretowane z zastrzeżeniem oceny o 5 dba, czyli izolinia o poziomie 40 dB gdzie odczucie 
uciążliwości 45 dba, koniec cytatu. — załącznik Nr 3. Co za tym idzie jak mamy ta izolinię  
przebiegającą  po granicy miejscowości Trawniki to mieszkańcy nie będą  odczuwać  40 dB czy poniżej 
tylko będą  odczuwać  45 dB. 

Pan Mariusz Kos 

To jest opinia tego Pana. Ta opinia nie jest miarodajna, ponieważ  żadna instytucja nie bierze jej pod 
uwagę. 

Pan Dominik Lachowski 

Ta opinia nie dotyczy stanu obecnego, ale to nie ma znaczenia czy to jest raport wcześniejszy czy nie. 
Ta kara powinna być  dodana. 

Pan Mariusz Kos 

To jest opinia tego naukowca. Gdyby ta opinia została potwierdzona wówczas nie musi być  nawet 
ustawy do tego. Wtedy Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydałby rozporządzenie swoim 
jednostkom podległym żeby ją  stosowały. Badania te nie są  w żadnym stopniu miarodajne. 

Pan Dominik Lachowski 

Równie dobrze mogę  powiedzieć  o Pana raporcie. Tylko, że my tu mieszkamy i na podstawie tych 
raportów elektrownie mogą  zostać  postawione. Dla nas one nie są  miarodajne, ale Pan przedstawia 



je w urzędach i jakoś  to Panu nie przeszkadza. Został  Pan zobowiązany do dostosowania się  do 

zapisów studium, dlatego Pan zmienił  te elektrownie z trzech na dwie. 

Pan Mariusz Kos 

Nie zostałem zobowiązany 

Pan Dominik Lachowslci  

Zasugerowano Panu 

Pan Mariusz Kos  

Dokładnie 

Pan Dominik Lachowski 

Zasugerowano Panu, żeby się  Pan dostosował  do zapisów studium zagospodarowania przestrzennego. 
Bynajmniej z opinii klasyfikacji akustycznej urzędu gminy jedna z elektrowni znajduje się  
w odległości ok. 500 m od terenu zabudowy w kierunku północnym tj. zapisane w tej ocenie 
akustycznej. Zgodnie z waszymi mapkami izolinia wg skali przebiega w odległości 540 — 560 m. Nie 
wiem jak to się  stało, że izolinia nie nachodzi na te tereny wg mapki jest narysowana na teren a mimo 
wszystko wg skali wychodzi gdzie indziej. Wiem nie odniesie się  Pan, bo Pan tego nie 
przygotowywała. 

Aplauz z sali 

Pan Dominik lachowslci 

Pani Beato przed wydaniem decyzji warto byłoby się  upewnić  na ile ta mapka jest prawidłowo 
wykonana, czy przypadkiem nie zawiera tak rażących błędów. Bo jakby nie było 500 a 540 czy 560 
metrów to dość  duża różnica. Tym bardziej, zew studium sami zapisaliśmy, że min. odległość  wynosi 
500 m., Dlatego warto się  upewnić, że to 500 m jest spełnione, a nie wyjdzie, że np. 492 m. 
Mam jeszcze pytanie odnośnie konfliktu społecznego, bo Pan się  zarzekał, że nie ma potrzeby. 
Wiedział  Pan, ze są  konflikty społeczne. Zmienił  Pan zakres inwestycji. Całkowicie Pan zmienił  
inwestycję. Wypadałoby przyjechać  tutaj i zapytać  się, słuchajcie zmieniam zakres zrobię  2 
elektrownie, czy Wam to odpowiada czy nie odpowiada, to może przesunę  albo coś  innego poprawię. 
Me nie zrobił  Pan tego, chociaż  Pan wiedział, że konflikt społeczny jest. Co więcej Firma ENVO w 
raporcie w ogóle się  nie odniosła do konfliktu społecznego pomimo tego, ze zostaliście wezwani do 
przeanalizowania konfliktu społecznego. Nie ma wzmianki o konflikcie społecznym. 

Pan Czesław Serek 

Bo oni nas nie biorą  pod uwagę. Tak działają, żeby dla nich było dobrze. Kto tam dzisiaj 
z urzędników tych wyższych myśli o społeczeństwie. Chcecie załadować  portfele. 

Pan Dominik Lachowslci 

Mam nadzieję, że chociaż  urząd gminy weźmie pod uwagę  argumenty, które tutaj poruszyliśmy 
i zostaną  one przeanalizowane. Na Pana Kosa nie ma, co liczyć, a Pani Nowicka nie raczyła się  tutaj 
pojawić. Odnośnie dzisiejszej rozprawy to wyszło to bardzo kiepsko. Rozmawialiśmy 19 grudnia, że 
będzie rozprawa, a tu RDOŚ  wydal postanowienie. 



Pani Beta Jarzyńska 

Protokół  z dzisiejszej rozprawy zostanie przesłany do RDOŚ  i 	Sanepidu. Poprosimy 
o ustosunkowanie się  do jego zapisów protokołu. Poczekamy na odpowiedź  i dopiero wydamy 
decyzje. Chodziło o to, aby rozprawa odbyła się  jak będziemy mieli stanowiska poszczególnych 
organów opiniujących. Chcieliśmy usłyszeć, jakie jest Państwa stanowisko. 

Pani Magdalena Szwarc  

Tym bardziej, że się  zmienił  zakres inwestycji 

Pani Beata Jarzyńska 

Postanowienie wydał  RDOŚ  dla zmienionego zakresu. 

Pan Czesław Serek 

Jak to wszystko słyszymy, co mówicie to w rzeczywistości to my za rok nie dojdziemy do tego 

Tomasz Opala 

Ale mamy czas 

Pan Czesław Serek 

Jak mamy czas to ja się  bardzo cieszę  

Pan Czesław Serek 

Jeszcze raz się  zwracam do Pana Wójta, to wszystko jest w jego rękach. Tu nie ma, co szukać  
artykułów i paragrafów ochrony środowiska. Pan Wójt ma władze na naszym terenie i to Pana decyzja, 
co u nas może powstać  i mam nadzieję, że Pan do tego nie dopuści. A jeżeli Pan do tego dopuści to 
Pan zdradzi 1/4 gminy i u nas będzie biedota. Tylko jest u Pana moc. Podpisy raz, drugi, trzeci ja już  
nie mam zdrowia, a mam swoje lata. Tak jak Pan się  upiera Panie Inwestorze to są  śmieszne sprawy. 
My mówimy nie, a on chce stawiać. Malutki wiatraczek Pan postawi na łące, co skrzydło ma 5 cm 
i krety uciekają, a gdzie my uciekniemy. My biedni ludzie nie mamy gdzie uciec. Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Kielcach będzie się  nami interesował. Panie kochany to są  śmieszne sprawy. Mam 
nadzieję, ze Wójt do tego nie dopuści. 

Aplauz z sali 

Pani Agnieszka Kastarynda  

Jeśli mogę, mam prywatne pytanie do Pana Inwestora. W jakiej odległości Pan mieszka od najbliższej 
elektrowni. 

Pan Mariusz Kos 

Rzeczywiście bardzo daleko. Ja mieszkam przy Moście Poniatowskiego w centrum miasta. 



Pan Tomasz Opala 

Przy Moście Poniatowskiego nie da się  postawić  wiatraków 

Okrzyki z sali 

Pani Wiesława Kolus 

Wracam z pobojowiska, z terenu gdzie są  elektrownie wiatrowe. Mieszkałam tam tydzień. Te 
elektrownie nie są  na podwórku, są  daleko. Normalnie szum, nie ma spania, głowa boli jest nie do 
wytrzymania jak dla mnie. A chyba każdy człowiek odczuwa tak samo. Ja dziś  jestem rozdygotana, 
bo tylko wiatraki wiatraki hurgot i hałas. To jest nie do pomyślenia moim zdaniem. Dziękuję  bardzo. 

Pan Krzysztof Kuleta 

Te wiatraki w Sałacie. Przy bezwietrznej pogodzie, a mieszkamy gdzieś  około 5 — 6 km i słychać  
i o ile są  mniejsze. Cały ten hałas słyszymy z takiej odległości. 

Pan Dominik lachowslci 

Wprawdzie jest nas dzisiaj bardzo mało, ale to nie jest to adekwatne do zainteresowania ludzi tą  
sprawą. Tutaj są  podpisy pod sprzeciwem społecznym.- załącznik Nr 4 

Beata Jarzyńska 

Czy jest jakieś  pismo przewodnie do tego? 

Pan Dominik Lachowski 

Tam jest zapis w nagłówku. Jeśli trzeba to dostarczę  pismo. 

Pani Magdalena Szwarc  

Panie Dominiku, w jakim Czasie były zbierane podpisy? 

Pan Dominik Lachowski  

W okresie od 24 stycznia do 28 stycznia 2016r. 

Pan Dominik lachowski  

Kartę  informacyjną  to Pan Panie Kos przygotowywał, czy nie? 

Pan Mariusz Kos 

Tez firma zewnętrzna 

Pan Dominik Lachowski  

Szkoda nie ma, z kim rozmawiać. 3 lipca wpłynął  aneks do KIZ, w którym została zapisana ciekawa 



informacja, ze teren, na którym zaplanowana jest inwestycja jest przeznaczona w studium. W tej 
karcie nie mogliście się  powołać. 

Pan Mariusz Kos 

Dokumenty są  ogólnodostępne i powołaliśmy się  na te dokumenty dostępne na bip gminy i jakie będą  
zapisy na ten temat. Przesłaliśmy je do urzędu gminy. 

Pan Dominik Lachowski 

Tutaj bezczelnie sugerujecie, że dokumenty zostaną  uchwalone, a nawet, że jest już  uchwalone, co 
jest nieprawdą, bo to był  projekt studium i nie miał  Pan pewności. Rada Gminy mogła nie przyjąć  
Pewnie by nie przyjęła gdyby nie pewne okoliczności. 
To nie było zgodne ze stanem faktycznym. Inwestor powołał  się  na coś, co nie istniało. 

Pani Beata Jarzyńska 

Nie rozważaliśmy zapisów studium. Organ prowadzi postępowanie na podstawie map 
ewidencyjnych z faktycznym terenem zagospodarowania a nie mapy studium. 

Pan Dominik Lachowski  

Czyli w karcie informacyjnej każdy może sobie zapisywać, co chce.. 

Pani Beata Jarzyńska  

Tego nie powiedziałam. Dla tego rodzaju postępowania podstawą  są  mapy ewidencyjne 
z zaznaczonymi numerami działek i z zaznaczonym obszarem oddziaływania. To nie jest dokument 
na podstawie, którego można odrzucić  wniosek. Ten fakt nic nie wniósł  do sprawy. Studium nie jest 
aktem prawa miejscowego. 

Pan Dominik Lachowski  

Jednak trochę  nam pomogło 

Pani Adach Krystyna 

Czyli mówi Pani, że to jest słuszna decyzja 

Pani Beata Jarzyńska 

Ja nie mówię  o słusznej decyzji. Przecież  decyzja ostateczna kończąca postępowanie nie została 
jeszcze wydana. 

Pani Magdalena Szwarc  

Można to uznać  za oczywista pomyłkę. Nie powinien się  powoływać  na studium w projekcie. 

Pan Dominik Lachowski  

Czyli chodzi o intencje i można postawić  dwa wiatraki. 



Odnośnie tego spotkania w Przyłogach. Pan Wójt mówił  cytuję  te zmiany, które tam powstały 

w studium zostały dokonywane na podstawie wniosku każdego właściciela nieruchomości. Zadałem 

wtedy pytanie, kto z mieszkańców Przyłóg składał  takie wnioski. Otrzymałem od Pani odpowiedź, 

że nie są  to tereny przeznaczone pod elektrownie wiatrowe czy Pani to sprawdziła. 

Pani Beata Jarzyńska 

Tak. To są  tereny, na które będzie oddziaływać  przedsięwzięcie. To nie są  tereny, na których będzie 
realizowana inwestycja. Tak Panie Wójcie? 

Wójt Gminy Smyków 

Tak 

Pani Beata Jarzyńska 

Na temat studium wolałabym się  nie wypowiadać. W tym temacie powinien wypowiedzieć  się  
pracownik, który się  tym zajmuje. Ja otrzymałam taką  informacje. Jeżeli Pan twierdzi, że jest inaczej, 
wniosek zostanie zapisany w protokole i pracownik zajmujący się  tym tematem Panu odpowie. 

Pan Dominik Lachowski  

W jakim terminie 

Pani MaRdalena Szwarc  

W ciągu 7 dni. Proszę  sformułować  pytanie 

Pan Dominik Lachowski 

Dlaczego nikt z mieszkańców i właścicieli działek nie pytał  czy chcą, aby ich tereny byty przeznaczone 
pod elektrownie wiatrowe. Czy te działki tzn. te, które się  na górze i na dole mapki studium uwarunkowań  
i zagospodarowania przestrzennego są  faktycznie objęte tylko, jako tereny oddziaływania, czy są  to tereny 
przeznaczone również  pod tego typu inwestycje. Ja widziałem zapisy w studium uwarunkowań  
i zagospodarowania przestrzennego i działki te na pewno nie są  wyodrębnione, jako obszar 
oddziaływania. Jest tylko zapis odnoszący się  do całego terenu. Załącznik Nr 6 
Mam wrażenie, że nad tym studium spędziłem więcej czasu niż  Pani 

Pani Beata Jarzyńska 

Ja nie mam obowiązku zajmować  się  studium 

Pan Dominik Lachowski  

Ja wiem 

Pan Dominik Lachowski  

Proszę  mi wierzyć, te tereny w Trawnikach nie są  wpisane, jako te, na które będzie oddziaływać  
przedsięwzięcie, to jest cały teren przeznaczony pod elektrownie wiatrowe wraz z terenem 
oddziaływania. 



Pani Beata Jarzyńska 

Taka informację  otrzymałam i taką  przekazuję. Ja na temat studium nie będę  się  wypowiadać. Jeżeli 
Pan twierdzi, że jest inaczej wniosek będzie zapisany w protokole i pracownik merytoryczny Panu 
odpowie. 

Pani Katarzyna Czerwińska 

Odnośnie studium znalazłam wyrok NSA z dnia 6 września 2009r. 20SK250/08, który mówi, że 
przepis art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu przestrzennym nie oznacza, że decyzję  administracyjną  
w przedmiocie zabudowy mogą  być  sprzeczne z jego ustaleniami. I czytamy w treści uzasadnienia 
orzeczenia, że studium stanowi swego rodzaju aksjologiczną  podstawę  wszelkich działań  
podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
Z treści studium powinny wynikać  lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. W związku 
z czym nie jest tak, że studium nie jest wiążące. Pan Wójt wziął  sobie to do serca, że tak powiem, 
być  może ma treść  tego orzeczenia. Chciałabym zwrócić  uwagę  na to, ze Pan Wójt deklaruje, że jest 
jakby bezwolny wobec prawa i musi postępować  zgodnie z zasadami. I chociaż  deklaruje pewne 
zrozumienie dla społeczeństwa, to jednak musi postępować  zgodnie z prawem, a skoro nie ma 
jasnych kryteriów dotyczących jak mogą  być  lokalizowane elektrownie wiatrowe musi zgodnie z 
wnioskiem procedować  i wydać  decyzję. Natomiast mnie zastanawia to, że Pan Wójt jakby nie do 
końca wykazuje pewne zrozumienie, Pan jakby nadmiernie pomaga inwestorowi żeby ta inwestycja 
została sfinalizowana. Dlaczego? Dlatego, że w dniu 23 września 2015r. Pan Wójt zwrócił  się  do 
inwestora z prośbą  o zmianę  proponowanego przedsięwzięcia do realizacji elektrowni wiatrowych. 
w taki sposób, żeby byty one zgodne ze studium uwarunkowań  i zagospodarowania przestrzennego. 
Czyli to nie tak, ze Pan Wójt jest taki bezstronny. Dziwi mnie to zainteresowanie, żeby ta inwestycja 
i cała procedura szczęśliwie dobiegła do finału. Dlaczego no oczywiście istnieje zasada informowania 
w sprawie i obowiązkach w prawie administracyjnym. Natomiast tutaj według mnie jest pewne 
wkroczenie w inicjatywę  strony, ponieważ  Wójt jest związany wnioskiem strony i powinien orzekać  
o tym wniosku, a tutaj jest pewne zasugerowanie takich rozwiązań  i wskazuje, że Wójt nie jest 
bezstronnym organem, który orzeka tylko jest jakby zainteresowany tym żeby ta procedura skończyła 
się  szczęśliwie decyzją  o środowiskowych uwarunkowaniach. To taka moja pewna sugestia. 
Natomiast, jeżeli chodzi o drugą  kwestię, którą  chciałabym poruszyć  jest to, że Wójtowi w trakcie tej 
procedury, chyba umknął  art. 105 §1 Kpa, który mówi, że gdy postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się  bezprzedmiotowe w całości lub części organ administracji publicznej wyda 
decyzję  o umorzeniu postępowania. Odpowiednio w całości albo w części. Według mnie 
postępowanie, które się  toczy powinno być  umorzone. A dlaczego?. Dlatego, że w dniu 23 listopada 
został  złożony aneks ujednoliconego raportu oddziaływania. Z aneksu tego wynikają  zmiany tak 
istotne, że w ogóle zmieniają  przedmiot sprawy. Inwestor zaniechał  budowy jednej elektrowni 
wiatrowej. Po drugie inwestor zmienił  współrzędne, co do lokalizacji dwóch elektrowni wiatrowych 
w stosunku do współrzędnych podanych w raporcie i KIZ. To są  zupełnie inne współrzędne. Po 
trzecie inwestor zmienił  moc elektrowni wiatrowych i wysokość  masztów. Takie zmiany omaczają  
zmianę  zakresu przedsięwzięcia. To jest inne przedsięwzięcie, a zatem pierwotny wniosek Inwestora 
stal się  bezprzedmiotowy. kina jest lokalizacja, inne są  parametry. Rezygnacja z jednego masztu. To 
są  zmiany na, wskutek których postępowanie powinno być  umorzone. Pozwolę  sobie zacytować  
wyrok NSA w Warszawie z 4 lutego 2011r. IIOSK, 246/10 z którego czytamy: Wydanie decyzji ooś  
może być  wyłącznie w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia i przy jego konkretnej lokalizacji. 
Skoro tak wynika z oświadczenia wnioskodawcy zrezygnował  on z realizacji danego przedsięwzięcia 
niż  w sposób określony we wniosku iw sposób w nim podany. Odpadł  jeden z elementów stosunku 
prawnego, który jest przedmiotem tego postępowania. Skoro w niniejszej sprawie inwestor odstąpił  
od realizacji. Wójt jest związany wnioskiem i nie ma prawa ingerować  w treść  wniosku, a tutaj 
nastąpiła taka sytuacja, kiedy Pan Wójt zasugerował  zmianę  



Pani Beata Jarzvńska 

Na każdym etapie postępowania do momentu wydania decyzji można zwracać  się  zarówno do jednej 

jak i do drugiej strony, Wójt jest organem prowadzącym postępowanie, orzekającym. Jeżeli chodzi 

o umorzenie było to konsultowane. Nasze wystąpienie do inwestora nie było podyktowane tym, ze 

my chcemy działać  w interesie inwestora, to były jedne z uwag zgłoszonych na poprzedniej rozprawie. 
Chodzi o te tereny przy drodze do Przyłóg. Gdybyśmy się  nie zwrócili, Państwo byście nam to 

zwracali uwagę, tak jak na poprzedniej rozprawie. 

Pani Katarzyna Czerwińska 

Trzeba było wydać  odmowną  decyzję, a nie sugerować  inwestorowi, co ma zrobić. 

Wójt Gminy Smyków  

Pani mówi o umorzeniu. Rozumiem, że Pani wnioskuje o umorzenie. Dobrze rozpatrzymy czy 
umorzenie na tym etapie będzie możliwe czy nie. Jest tak jak powiedziałem wcześniej, muszę  
realizować  przepisy ustawy w tym zakresie, biorąc pod uwagę  wszystkie argumenty i wystąpienia 
Państwa, praktycznie rzecz biorąc takie lansowanie się  Pana Dominika i przypominanie o tych 
wszystkich zaqzłościach teraz w tej chwili. Ocena raportu to nie jest rola Wójta tylko służb, które się  
tym zajmują, badają  to i sprawdzają. Teraz stawiać  takie zarzuty tym, co sporządzali raport. W tej 
sprawie pewnie najpierw będzie powołany huly niż  gmina organ. Ale czekamy zobaczymy jak to się  
wszystko skończy. Trzeba z rozwagą  do tego podchodzić  nie jak Państwo, ktoś  tam coś  powie a reszta 
się  śmieje. Tak jak Pan Czesław sobie myśleć, że Wójt wszystko może. 

Pan Czesław Serek 

Pan jest całym dowódcą  naszym, Żadnych propagandów się  nie slucha. Propagandy, co wy mówicie 
Panowie, dajcie spokój. Jeżeli Pan podpisze nic się  u nas nie stanie, jestem przeciwnikiem. 

Wójt Gminy Smyków 

Rozumiem Panie Czesławie 

Pan Czesław Serek 

Jeżeli Pan Wójt dopuści do tego, że będą  te wiatraki to jest około tysiąca ludzi. To będzie 
przeszkadzać  dzieciom i wnukom. O to walczymy, jeżeli Pan to zrobi, takiego psikusa, że te wiatraki 
powstaną  to Pan zostanie zdrajcą  narodu. My Pana wybieramy i Pan był  u nas, o pomoc, a teraz Pan 
nam nie pomoże? 

Aplauz a sali 

Pan Czesław Serek 

To jest propaganda urzędnicza w dzisiejszych czasach. Jaw wieku osiemdziesięciu lat nie mogę  tego 
słuchać, co wy tu mówicie, śmieszna sprawa.. Trzeba słuchać  narodu. Jeżeli Pan jest dobrym Wójtem 
to Pan nas nie zdradzi. A jeżeli Pan będzie złym Wójtem, a uważam, że jest dobrym. 



Aplauz z sali 

Pani Magdalena 

Czy są  jeszcze jakieś  pytania? 

Pan Dominik Lachowski  

Chciałbym się  odnieść  do słów Pana Wójta. My nie wnioskowaliśmy o zmniejszenie inwestycji. 
Sugerowanie, że na nasz wniosek przesłał  Pan pismo do Inwestora to jest kłamstwo. My 
wnioskowaliśmy odnośnie calej inwestycji, a nie zakresu. 

Pani Beata Jarzyńska 

My zwróciliśmy się  do Inwestora, żeby wybrał  taki wariant, w którym odniesie się  do studium 
i współczynnika szorstkości 0.0 

Pan Pan Dominik Lachowski 

Pan Wójt powiedział, że na nasze wnioski 

Wójt Gminy Smyków 

O tym mówimy 

Pan Dominik Lachowski 

Mamy nagrania z tego spotkania 

Pani Beata Jarzyńska 

Trzy warianty byty podane 

Pan Dominik Lachowski  

Pan mnie zarzuca różne rzeczy, natomiast mamy nagranie z każdego spotkania, również  z Przyłóg 
z grudnia. To nie ja powiedziałem, ze jestem ojcem sukcesu, tylko Pan mnie zarzucił, że to ja jestem 
ojcem sukcesu. Jeżeli chce Pan to mogę  przesłać  nagranie i zobaczy Pan. 

Wójt Gminy Smyków 

Pamiętam doskonale, nie musi mi Pan przesyłać  

Pan Dominik Lachowski  

My nie wnioskowaliśmy o zmniejszenie zakresu inwestycji, tylko wnioskowaliśmy, co do całej 
inwestycji. Nasze wnioski dotyczyły trzech elektrowni 



Wójt Gminy Smyków 

My też  nie wnioskowaliśmy o zmniejszenie inwestycji. Broniłem terenów, które w przyszłości mają  
być  terenami budowlanymi, A firma znalazła rozwiązanie i zmniejszyła inwestycję. 

Pan Dominik Lachowski  

Pani mówiła, że nie można wnosić  o rezygnację. A jest zapis, że można wystąpić  o zmianę  lokalizacji 
lub rezygnację  

Wójt Gminy Smyków 

Dużo można było 

Pan Dominik Lachowski  

Jedna z wersji KIZ jest rezygnacja z przedsięwzięcia, natomiast takiej wersji w KIZ nie ma. Pan Kos 
wybrał  taka wersję, która nie była dostępna i niebrana pod uwagę  

Wójt Gminy Smyków 

Jest teraz Pan Kos proszę  mu powiedzieć, żeby zrezygnował  

Pan Dominik Lachowski  

Czy Pan Panie Kos chce zrezygnować? 

Pan Mariusz Kos  

Nie 

Głosy z sali 

My tez nie, nie ustąpimy 

Pan Dominik Lachowski  

To wy prowadzicie postępowanie, a nie my 

Pani Beata Jarzyńska 

Ma Pan zastrzeżenia do postępowania 

Pan Dominik Lachowski  

Tak 

Pani Beata Jarzyńska 

Bardzo proszę  złożyć  zastrzeżenia do postępowania administracyjnego. Na każdym etapie 
postępowania jesteście Państwo informowani i nie zgłaszacie zastrzeżeń. A teraz okazuje się, że 
procedura nie jest zdaniem Państwa prowadzona nie rzetelnie. 



Pan Dominik Lachowski 

Wszystkie nasze uwagi doprowadziły, ze Inwestor dopasował  inwestycję  do tego, co zgłaszaliśmy. 

Pani Beata Jarzyńska 

Jako organ prowadzący, my nie narzucamy zrezygnowania z inwestycji. Ma być  wariant najbardziej 
chroniący środowisko. 

Krzyki z sali 

Pani Beata Jarzyńska 

RDOŚ  wskazał, że są  trzy warianty i mieliśmy opracować  dokumentację  akustyczną, dlatego 
poprosiliśmy Inwestora o wskazanie wariantu proponowanego do realizacji. Odnośnie trzech 
elektrowni podobna sytuacja była w Gowarczowie. RDOŚ  uzgodnił, a SKO uchyliło decyzje Wójta. 

Pani Katarzyna Czerwińska 

Bardzo podobna sytuacja była w mieście Łodzi, gdzie również  nastąpiła zmiana lokalizacji. 

Pani Beata Jarzyńska 

Nie ma problemu, jeżeli Państwo zgłaszacie, że postępowanie powinno być  umorzone zajmiemy się  
tą  sprawą  i sprawdzimy czy będzie można umorzyć  postępowanie w tej sprawie. RDOŚ  analizuje 
każdy dokument. Poprosimy kancelarię  prawną, która nas obsługuje, żeby się  wypowiedziała na ten 
temat. Jeżeli chodzi o zmianę  wariantu, to wariant ma być  najbardziej korzystny dla środowiska. My 
nie możemy być  w żadnym momencie stroną  w postępowaniu. Nie skończyliśmy postępowania. 

Pani Katarzyna Czerwińska 

Zaproponowaliście 

Pani Beata Jarzyńska  

My nie proponowaliśmy wariantu 

Pani Katarzyna Czerwińska 

To przedsięwzięcie jest zupełnie inne, nowe 

Pani Beata Jarzyńska 

Na każdym etapie postępowania mogą  być  zmieniane warianty 

Pani Magdalena 



W jakim terminie Pan Panie Dominiku 
wniesie zarzuty do postępowania? 

Pan Dominik Lachowslci  

Wciągu 14 dni 

Pan Jerzy Duda 

Panie inwestorze może zamiast wiatraków zrobić  coś  innego. Muszę  Pana poinformować, ze jeszcze 
z 5 lat, jeśli będzie taka polityka prowadzona to młodzi ludzie z tamtego terenu pouciekają  za granicę  
nie tylko młodzi, ale i starsi za chlebem. Może zainwestować  w jakieś  przedsiębiorstwo. Czy ma Pan 
jakieś  pomysły, ma Pan pieniądze. 

Pan Mariusz Kos  

Dziękuję  za takie założenie 

Pan Jerzy Duda  

Ludzie oczekują  takich inwestycji 

Pan Mariusz Kos 

To świetnie, to może warto, żeby gmina się  pochwaliła, jakim potencjałem dysponuje dla inwestorów. 
Jeśli jest taki plan, który skłoni inwestorów. 

Pani Ewelina Dziubińska 

Dlaczego Przyłogi? 

Ja się  starałem być  obiektywny, natomiast niestety ktoś, kto ma mniejszą  wiedzę  wypowiada się  
bardzo kategorycznie w tych sprawach. Wiatry bardzo zależnie się  nakładają  np. z map wynika, ze 
poziom tych wiatrów jest w granicach 0,5 — 7,2 mis. Patrzy się  na to ogólnie. Nie tak czy na tej górce 
jest większy czy mniejszy. Na ogół  to wieża reguluje. Natomiast, co jest istotne to to jest czy są  jakieś  
przeszkody w odległości 25 km. Tymi przeszkodami mogą  być  osiedla czy wysokie domy. 
Takich danych inwestor nie wykazał  6,5 — 7,3 to jest taki wskaźnik wskazany do turbin. To są  klasy 
wiatrów. Nawet tam gdzie bardzo słabo wieje, w tym momencie są  nowoczesne turbiny, które będą  
się  kręcić. To turbiny klasy C, one mają  mniejszą  moc a większy rozrząd. Więc tutaj się  reguluje. 
Badanie wiatru przeprowadza się  tyczką  albo balonem. 

Pani Ewelina Dziubińska 

Zależy, jaka ta tyczka jest? 



Pan Mariusz Kos 

Tyczka, na ogół  to jest, co najmniej połowa wysokości przyszłych wiatraków, tej gondoli, w której 
się  mieści generator. Jeżeli mamy gondolę  na 100 m wysokość  turbin tutaj może być  w przedziale 
85 — 200, rożne wieże. 

Pani Ewelina Dziubińska 

Pan jeszcze nie wie, jaki jest wiatr? 

Pan Mariusz Kos  

Tak samo jak się  nie robi badań  podłoża, geologii. Te badania się  robi później w momencie, kiedy 
staram się  o warunki przyłączeniowe. 

Pan Czesław Serek 

Ja do Pana Wójta, bardzo żałuję, że nie ma Pana Kossaka. To on doprowadził  to tego. Tak uważam. 
Jeżeli chce zrobić  kapitał  na biednych ludziach to uważam, że taki pieniądz jest bardzo szkodliwy 
dla takich ludzi. To jest trudna sprawa do rozgryzienia a jego nie ma. 

Pani Magdalena 

Chciałbym zakończyć  to nasze spotkanie. Czy są  jakieś  pytania? 

Pan Dominik Lachowski  

Kiedy jest termin wydania decyzji 

Pani Beata Jarzvńska 

Najpierw przedłużymy termin rozstrzygnięcia sprawy. Prześlemy protokół  z rozprawy do RDOS 
i Sanepidu. Ewentualne uwagi Państwa zostaną  rozpatrzone. Następnie na 21 dni obwieszczenie 
o zebranym materiale dowodowym, to też  czas na wniesie uwag do zgromadzonego materiału 
dowodowego. 

Pan Dominik Lachowski 

Mam pytania do postanowienia RD08 

Pani Beata Jarzvńska 

Jeżeli chodzi o uzgodnienie RDOŚ  nie będę  się  wypowiadać. My możemy zaprotokołować  RDOS 
otrzyma protokół  i ewentualnie się  wypowie. Ale proszę  to będzie odnotowane w protokole 
i przesłane do nich. Ostateczne postanowienie RDOS wydal w grudniu. Po zmianie wariantu jest to 
postanowienie. Do tego postanowienia musimy się  odnosić  uzasadniając decyzje. 

Pan Dominik Lachowski  

Czy jak otrzymają  protokół  to czy będą  musieli się  odnieść. 

Pani Beata Jarzyńska 



Podpis protokolanta 

&ata 

Podpis prowarl7ącego rozprawę  

Magdalen 
Racic 

KL- 5 

rc-Gajda 
Y 

Odpowiedzą  czy podtrzymują  swoje stanowisko w tej sprawie. 

Pan Dominik lachowski 

Czyli to, co powiem będą  musieli wziąć  pod uwagę. Na terenie stwierdzono takiego ptaka objętego 
ochroną  błotniak stawowy w odległości 3 km. Monitoring był  prowadzony 3 godziny raz w roku. 
Nawet, gdy jest on prowadzony w okresie lęgowym warto by było potwierdzić  czy ten monitoring 
był  wystarczający. To jest za krótki czas żeby odpowiedzieć. 

Pani MaRdalena 

Proszę  Państwa zamykam dzisiejszą  rozprawę. Protokół  z dzisiejszej rozprawy będzie ogłoszony na 
stronie internetowej, doręczony Inwestorowi i Sołtysom Przyłóg, Trawnik, Adamowa i Królewca. 

Załączniki: 
Lista obecności 
Sprzeciw mieszkańców w związku z proponowanym wariantem inwestycji zgodnie ze 

złożonym wnioskiem Inwestora Energia Horyzonty Sp. z o.o. Al. 3 Maja, 00 — 401 Warszawa, w 
dniu 23.11.2015r. aneksem do ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrulcturą  
towarzyszącą 	 w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" 

Opinia na temat obliczeń  wykonanych programem DEC1BEL przez firmę  ENVO 9 Luboń) 
dla projektowanych turbin wiatrowych w m. Przyłogi, gm. Smyków wykonana przez NTL — M. 
ICirpluk 

Uwagi do raportu — Ujednolicenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków — dr inż. 
Witold Jaszczuk 

Krajowy Rejestr Sądowy ( stan na dzień  29.01.2016r.) Numer KRS 0000470391 
Odpowiedź  z dnia 5 lutego 2016r.na  pytanie Pana Dominika Lachowskiego. 
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