From: Alicja [mailto:alfabia@wp.pl]
Sent: Friday, October 10, 2013 10:08 AM
To: gmina
Subject: W sprawie farm wiatrowych
Prosze o zamieszczenie na stronie gminy OPINI w sprawie dokumentu: "Ocena z zakresu
ochrony przed hałasem dotyczy określenia przewidywanej emisji hałasu do środowiska od
planowanej Inwestycji polegającej na budowie parku elektrowni wiatrowych w gminie
Wyszogród" oraz niniejszego email.
Streszczenie: obliczenia wykonane przez firmę Eko-pomiar nie spełniają podstawowych
zasad i zostały przeprowadzone w całkowitej sprzeczności z przyzwoitością inżynierską i z
pogwałceniem sztuki inżynierskiej. Mają pozornie profesjonalny charakter. Opiniowane
opracowanie ma za cel udowodnić fałszywą tezę, że farma wiatrowa W Wyszogrodzie nie
będzie generowała ponadnormatywnego hałasu. Opiniowane opracowanie nie może stanowić
podstawy do jakiegokolwiek postępowania administracyjnego
Czy dokument dotyczący sprawy małowieskiej powstanie z równą nierzetelnością?
Czy dopilnujecie Państwo, aby dokumenty, które wpłyną w naszej sprawie, były wykonane z
inżyniersą rzetelnoscią,bez pogwałcenia podstawowych zasad sztuki inżynieryjskiej?
Czy gmina zleci wykonanie niezależnych badań, aby wykluczyć branie pod uwagę, jedynie
stronniczych
ocen, zleconych za pieniadze i pod potrzeby inwestora?
Z poważaniem
Alicja Maćkiewicz

Odpowiedź
Dnia Wtorek, 22 Października 2013 10:09 Sekretariat - Urząd Gminy Mała Wieś
<gmina@malawies.pl> napisał(a)
Odpowiedź na pismo / email/ z dnia 10 października 2013 roku.
Pani Alicja Maćkiewicz
Organ Administracji - Jednostka Administracji Samorządowej – Wójt Gminy Mała Wieś
wszczynając postępowanie OOŚ dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na
środowisko lub rzadziej dla przedsięwzięcia uznanego potencjalnie znacząco wpływającego
na środowisko występuje o opinię co do potrzeby oceny oddziaływania na środowisko do
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Inspekcji sanitarnej.
Po zasięgnięciu opinii wydaje decyzję o konieczności bądź nie, co do opracowania
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: obligatoryjnie lub w drodze decyzji
administracyjnej.

Opracowanie raportu to obowiązek inwestora .
Podstawowe zasady OOŚ:
Oparcie na rzetelnych danych naukowych oraz merytorycznej wielokryterialnej analizie,
Wariantowe przedsięwzięcia i ocena wariantów,
Eliminowanie, ograniczanie i kompensowanie negatywnych oddziaływań,
Przejrzystość i udział społeczeństwa.
Wybór najlepszej opcji przedsięwzięcia pod względem środowiskowym, lokalizacyjnym,
technologicznym ekonomicznym.
Po zasięgnięciu ponownej opinii RDOŚ i PPIS –u , po przekazaniu raportu opartego na
stosownych przepisach i zasadach, Wójt Gminy wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia.
Po uzyskaniu pozytywnych opinii co do opracowania raportu od RDOŚ i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie można domniemywać nierzetelności jego
wykonania, a tym bardziej pogwałcenia podstawowych norm i zasad sztuki wskazanej w
Pani piśmie.
Jest również możliwość, a także obowiązek udziału społeczeństwa w takim postępowaniu,
który pozwala na wniesienie uwag i wniosków, i które muszą być analizowane przez organ
przed wydaniem decyzji.
Gmina nie zleci niezależnych badań w trakcie postępowania nie leży to bowiem w jej
kompetencji .

Artykuł już został zamieszczony na stronie Gminy, a opinia zostanie zamieszczona w
najbliższych dniach
Z poważaniem
Wójt Gminy Mała Wieś

From: Alicja [mailto:alfabia@wp.pl]
Sent: Tuesday, October 22, 2013 11:47 AM
To: gmina
Subject: Odp: RE: W sprawie farm wiatrowych

Panie Wójcie
Jak zatem wykluczyć stronniczość sporządzonego dla potrzeb inwestora raportu? Jak
zapewnić rzetelność danych? Jeśli inwestor płaci za wykonany raport, jeśli jest on jedynym
raportem, można domniemać, że będzie zawierał on dane jedynie korzystne dla inwestora, nie
zaś obiektywne i rzetelne dane.

Bardzo zależy mi aby w otoczenie mojej rodziny nie wprowadzono czynnika mocno
szkodliwego dla zdrowia. Chciała bym mieć pewność, że raport jest rzetelny i bierze pod
uwagę nie tylko potrzeby inwestora, ale również nasze - mieszkańców dobro.
Z poważaniem
Alicja Maćkiewcz
Pana wyborca

Pani Alicjo,
Raport podlega ostatecznej ocenie RDOŚ, który wydaje decyzje ostateczną, zezwalającą bądź nie na
wydanie decyzji środowiskowej.

Z poważaniem
Wójt Gminy Mała Wieś
Andrzej Barciński

